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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500613 - Enfermagem em Saúde Infanto-Juvenil 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 723 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Teresa de Guadalupe de Sousa Pataca  

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) 

140 50 12 8                   4       66 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

. Compreenda o processo de parentalidade no contexto da família. 

• Compreenda o processo de crescimento e desenvolvimento da criança e do jovem no seu contexto sociocultural e familiar e 
ambiente seguro 

• Conheça os parâmetros de avaliação do processo de crescimento e de desenvolvimento que permitam analisar situações de 
risco que tornem vulnerável a criança e o jovem. 

• Compreenda a importância do planeamento e definição de estratégias de educação para a saúde no processo de promoção 
da saúde e de estilos de vida saudáveis da criança, jovem / família. 

• Compreenda a importância da prevenção primária ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança 

• Desenvolva competências na realização de técnicas e procedimentos no âmbito da prestação de cuidados ao recém nascido 
saudável. 

• Desenvolva competências na realização de técnicas de comunicação/informação em Educação para a saúde da criança e do 
jovem. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

. A saúde da criança e do jovem em Portugal - Indicadores de saúde específicos e evolução epidemiológica 

• O atendimento de Enfermagem ao recém- nascido e família. 

• Crescimento e desenvolvimento da criança e do jovem – Conceitos, parâmetros e factores intervenientes. 

• A vigilância de Saúde Infanto-juvenil 

• Papel do Enfermeiro na vigilância de saúde durante a infância e adolescência 

• A consulta de Enfermagem em saúde infanto-juvenil. 

• A segurança da criança e do adolescente 

• A vacinação – Conceitos, Orientações e desempenho de Enfermagem. 

• A saúde escolar - Conceitos, Orientações, a equipa de Saúde Escolar e a intervenção de Enfermagem 

• Os maus tratos e a negligência infanto-juvenil - Prevenção e intervenção multidisciplinar e de Enfermagem. 
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• Aspectos legais da parentalidade e direitos da criança. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem que o estudante atinja os objectivos educacionais uma vez que eles vão abordar 
aspectos relativos ao desenvolvimento e crescimento da criança e do jovem nos vários contextos sociais, a identificação dos 
factores promotores de saúde na criança e no jovem e a identificação de fatores de risco potencial. 

Permite também que o estudante identifique e desenvolva estratégias e competências facilitadoras da promoção e manutenção 
da saúde e bem estar da criança e do jovem inserido na família e na comunidade. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas teóricas e teórico práticas serão desenvolvidas em sessões expositivas e interativas com recurso a meios audiovisuais, 
pesquisa orientada, trabalhos em pequenos grupos, debates, análise, reflexão de casos e demonstração/simulação de técnicas. 

Nas práticas laboratoriais os alunos serão divididos em pequenos grupos orientados pedagogicamente pela docente  
responsável pela unidade curricular e onde treinarão as competências inerentes a cada técnica ou procedimento. 

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

As aulas expositivas e interativas permitem aos alunos apreender conceitos teóricos e informação especifica que irá contribuir 
para a compreensão dos processos e dinâmicas do desenvolvimento da criança do jovem e da família. As metodologias activas 
como reflexão individual e de grupo, debates, simulações vão ampliar a consciência do aluno em relação à 
multidimensionalidade do ser humano e contribuir para o desenvolvimento de competências de análise psico-emocional e 
relacional necessária à compreensão das dinâmicas da família da criança e jovem e da sua relação com as suas necessidades 
e comportamentos saudáveis ou de risco. 

As metodologias revelam coerência com os objectivos da UC na medida em que visam estimular o desenvolvimento de 
competências nos estudantes para o atendimento à criança/jovem e família na âmbito da saúde infanto-juvenil que pela sua 
complexidade exige a capacidade de um trabalho prático e reflexivo, devidamente orientado e enquadrado nas sessões letivas 
teóricas, teórico-práticas e de práticas laboratoriais.  

Neste sentido haverá espaços de integração de informação , de reflexão e de treino técnico e psicomotor no âmbito de cada 
temática. O docente assume o papel de facilitador de aprendizagens, disponibilizando recursos pedagógicos em contexto real 
ou através da plataforma de E-Learning (MOODLE) orientando e monitorizando a participação dos estudantes no seu processo 
de aprendizagem. 

A participação ativa dos estudantes será decisiva, para o processo ensino aprendizagem e aquisição de competências para a 
intervenção de enfermagem no âmbito da Saúde Infantojuvenil. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- A avaliação preconiza-se contínua, suportada por avaliações escritas e  trabalho de grupo teórico-prático. As aulas teórico-
práticas e as práticas laboratoriais são de presença obrigatória. 
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