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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500602 - Métodos e Técnicas de Enfermagem 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 723 ECTS: 5,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Manuel Figueira Rodeia 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

154 50 6 28                   4       66 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

Compreenda a importância da utilização de um método organizado de pesquisa documental 

Compreenda a importância da utilização de uma metodologia na elaboração de trabalhos académicos 

Compreenda os princípios relativos a uma metodologia científica de trabalho aplicado à enfermagem 

Compreenda os princípios da teoria das necessidades humanas básicas como estrutura de intervenção em enfermagem 

Compreenda o modo como as necessidades não satisfeitas podem potencialmente conduzir a situações de desequilíbrio de 
saúde da pessoa 

Compreenda os modos de intervenção de enfermagem na resolução de problemas tendo em conta a manutenção de um 
ambiente seguro 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS 

METODOLOGIA CIENTIFICA DE TRABALHO 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS: UMA ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO EM ENFERMAGEM 

o Necessidade de ventilação e oxigenação 

o Necessidade de manter a temperatura 

o Necessidade hídrica 

o Necessidade de eliminação 

o Necessidade de alimentação 

o Necessidade de sono e repouso 

o Necessidade de mobilização 

o Necessidade de segurança 

o Necessidade de sexualidade 

o Necessidade de auto-estima 
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o Necessidade de auto-realização 

AMBIENTE SEGURO 

o Ambiente terapêutico 

o Meio ambiente biológico seguro 

o Meio ambiente quimicamente seguro 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PATOLOGIA 

o Normal e patológico 

o Agentes determinantes da doença física 

o Reações do organismo aos agentes de doença 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta Unidade Curricular visa o desenvolvimento de competências humanas, técnicas e científicas que permitam proporcionar a 
formação básica para a prestação de cuidados de enfermagem. 

A abordagem das fases da metodologia científica de trabalho permitirá que o estudante interiorize os conceitos básicos de 
enfermagem e inicie uma prática de trabalho dirigida à resolução sistemática de problemas. 

Ancorada nas temáticas leccionadas, o estudante poderá compreender a dimensão holística da pessoa e responder de forma 
adequada às suas necessidades, considerando o período de aprendizagem em que situa. 

O conhecimento e treino dos procedimentos básicos de enfermagem permitirão que o aluno desenvolva o saber/saber, o 
saber/fazer e o saber/estar, respeitando os princípios fundamentais inerentes aos mesmos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Como metodologias de ensino, considera-se: 

Aula expositiva/demonstrativa; 

Práticas de pesquisa de literatura on-line; 

Estudo orientado; 

Aulas de práticas laboratoriais; 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias utilizadas vão de encontro ao desenvolvimento de competências do estudante sustentado no conhecimento e 
capacidade de análise e reflexão com vista à valorização da pessoa como ser holístico integrado numa família e comunidade. É 
suposto que os estudantes empreendam esforços orientados na busca constante de informação atualizada que lhes permita 
compreender a importância da satisfação das necessidades humanas básicas da pessoa na manutenção do seu bem estar e de 
alterações que possam conduzir a um desequilíbrio do bem estar. 

O desenvolvimento de técnicas em contexto laboratorial, permite que o estudante experiencie situações que serão promotoras 
de competências psico-motoras, que favorecerão o seu desempenho em contexto clínico. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste individual escrito 

Avaliação laboratorial 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

BBolander, V. E. (1998). Sorensen e Luckmann, Enfermagem Fundamental: Abordagem psicofisiológica. (3ª Ed.) Lisboa: 
Lusodidacta. 

Potter, P., & Perry, A. (2013). Fundamentos de Enfermagem (8ªEd.). Rio de Janeiro: Elsevier. 

Pires, Ana ; Rodeia, João (2013). Normas de procedimentos, documento não publicado, disponível na plataforma da unidade 
curricular http://cms.ipbeja.pt/. 
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Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


