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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
 Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500604 - Intervenção Relacional em Enfermagem 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 723 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Paula Lampreia Banza Zarcos Palma 

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) 

70  14 6 8                   4       38 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Compreenda os conceitos basilares, a função e a estrutura da intervenção relacional em Enfermagem. 

• Compreenda os princípios fundamentais que facilitam a relação terapêutica. 

• Desenvolva competências no âmbito da intervenção relacional em enfermagem com a pessoa e/ou grupos tendo em 
conta as crenças, valores, e atitudes. 

• Desenvolva competências práticas na utilização de técnicas de comunicação e de entrevista em intervenção relacional 
de Enfermagem, desenvolvida em contexto clínico simulado em Práticas Laboratoriais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

•   A intervenção relacional/ terapêutica: 

O autoconhecimento na comunicação interpessoal 

•  Fundamentos e Evolução do conceito 

• Técnicas de Comunicação e estratégias relacionais 

• Atitudes do Interveniente. 

• Empatia 

• Conceito 

• Aspectos que favorecem 

• Factores que dificultam 

• Dinâmicas de tomada de consciência 

• Congruência 

• Conceito 

• Consciência de si como um todo 

• Escuta 

•  Conceito 
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• Aspectos que favorecem 

• Factores que dificultam 

• Tipos de escuta 

• Dinâmicas de treino da escuta 

• Clarificação 

•  Conceito 

• Aspectos que favorecem 

• Factores que dificultam 

• Respeito 

• Conceito 

• Aspectos que favorecem 

• Factores que dificultam 

• Auto-estima 

• Dinâmicas de Treino de competências na Entrevista 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Uma vez que a UC pretende que o estudante adquira competências na comunicação terapêutica e da relação de ajuda  com a 
pessoa, os conteúdos programáticos abordam a compreensão das características da relações terapêutica e da relação de ajuda 
em enfermagem. A entrevista clínica é estudada e treinada, bem como o processo de co-construção de uma relação de ajuda 
em enfermagem, permitindo assim que o estudante consciencialize os conceitos e desenvolva competências pretendidas. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, dinâmicas de grupo, trabalhos de grupo, simulações, filmes, role play, análise de textos, debates. 

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

As aulas começarão de acordo com o método expositivo-participativo, evoluindo para prática simulada com técnicas de role play 
e de espelhamento, sendo também utilizadas algumas técnicas de dinâmicas de grupo, o que no seu conjunto configura uma 
abordagem metodológica em coerência com os objectivos definidos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Esta unidade curricular tem avaliação contínua individual, com desenvolvimento de trabalho escrito de grupo com apresentação 
oral, onde a classificação pode ser individualizada. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Chalifour, J. (2008). A Intervenção Terapêutica - os fundamentos existencial-humanista da relação de ajuda. Loures:    
Lusodidacta. 

              Gottlieb, L.N.(2016). O cuidar em Enfermagem baseado nas forças.Loures:Lusodidacta. 

• Phaneuf, M. (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 

Endereços electrónicos úteis: 

• Portal da Saúde Portugal - www.min-saude.pt/portal 

• Portal da Saúde da EU - http://ec.europa.eu/health-eu/index_pt.htm 

• Organização Mundial da Saúde - www.who.int/en/ 

• Base de dados sobre Portugal contemporâneo - www.pordata. 
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