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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500620 - Sistemas de Informação em Enfermagem 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 723 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jorge Miguel Olho Azul do Rosário 

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) 

56       20                         4       32 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

• Desenvolver competências para o registo dos dados inerentes aos cuidados de enfermagem utilizando linguagem 
CIPE ® 

• Construir diagnósticos, intervenções e resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem utilizando linguagem CIPE ® 

• Construir indicadores dos cuidados de enfermagem, com recurso à linguagem classificada 

• Descrever a informação relevante num sistema de informação em enfermagem para o processo de tomada de decisão, 
no contexto da prática. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os pontos do conteúdo programático resultam da combinação entre os princípios relevantes para a prática de enfermagem e 
para a produção de conhecimento (investigação). São apresentados os principais conteúdos: 

• Caraterísticas dos sistemas de informação informatizados em enfermagem 

• A CIPE® como referencial de linguagem num sistema de informação em enfermagem, segundo as suas várias versões 

• Estrutura e organização da CIPE® - regras de construção de diagnósticos de enfermagem, intervenções de 
enfermagem, resultados sensíveis aos cuidados e indicadores. 

• Relevância da CIPE ® para os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem e para a construção de indicadores 
dos cuidados de enfermagem (com relevância para a vertente autónoma da profissão) 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular o estudante deve demonstrar que é capaz de: 

• Registar dados inerentes aos cuidados de enfermagem utilizando linguagem CIPE ® 

• Construir diagnósticos, intervenções e resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem utilizando linguagem CIPE ® 

• Construir indicadores dos cuidados de enfermagem, com recurso à linguagem classificada 

• Descrever a informação relevante num sistema de informação em enfermagem para o processo de tomada de decisão, 
no contexto da prática. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Privilegiamos a participação dos estudantes para partilha da sua opinião, experiências e sugestões em cada uma das áreas 
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programáticas. Utilizaremos como estratégias aulas expositivas, resolução de problemas, discussão e reflexão baseada na 
prática de enfermagem, leitura e análise de textos, exercícios teórico-práticos. 

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

O estudante terá o papel central no processo de ensino, como tal, as metodologias promoverão a reflexão sobre as 
experiências e o desenvolvimento de estratégias que facilitem a tomada de decisão clínica. 

O trabalho autónomo do estudante é enfatizado, o que pressupõe dedicação do mesmo nas estratégias e metodologias de 
aprendizagem. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste escrito 
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