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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500622 - Ensino Clínico Enfermagem Médica 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 723 ECTS: 13,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: MAria Antónia Rasa Correia Costa 

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) 

364                                           EC:240 124 

 
Pré-requisitos (se aplicável): EC: Fundamentos de Enfermagem; Enfermagem Médica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

-Recolha dados no atendimento da pessoa com problemas de saúde do foro médico e respetiva família; 

-Manifeste capacidade de planeamento e execução do seu trabalho; 

-Preste cuidados de enfermagem à pessoa com problemas de saúde do foro médico e respetiva família, aplicando metodologia 
científica de trabalho; 

-Utilize uma comunicação oral e escrita adequada à profissão; 

-Desenvolva capacidades que contribuam para o aperfeiçoamento da aprendizagem; 

-Adote um relacionamento adequado com a pessoa e família; orientadores/ docentes e outros elementos da unidade cuidados; 

-Adote comportamentos inerentes às características da profissão; 

-Demonstre capacidade de análise crítica e reflexiva perante situações da prática de cuidados e do seu desempenho; 

-Revele capacidade de recolher, selecionar e interpretar informação relevante, que sustente a análise reflexiva das situações 
vividas e a fundamentação dos cuidados prestados. os>> 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O Ensino Clínico Enfermagem Médica está centrado na articulação e na integração de conteúdos das diferentes unidades 
curriculares dos semestres anteriores e, especificamente do período teórico do 3º semestre, com particular incidência nos 
processos de saúde/doença da pessoa com problemas relevantes para a prática de enfermagem médica. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular aplicam-se de forma integrada às situações vividas em contexto do 
ensino clinico.  

Proporcionam ao estudante o desenvolvimento de competências cognitivas, instrumentais e relacionais, que lhe permita 
identificar, planear, executar e avaliar cuidados de enfermagem à pessoa e respetiva família, numa perspetiva integradora de 
cuidados de saúde aos três níveis de prevenção. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino pressupõem a orientação e supervisão da aprendizagem em contexto de prática clínica.  
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A orientação e supervisão clínica é efetuada em parceria pelo enfermeiro da prática clínica e pelo docente.  

Ao enfermeiro cabe orientar e acompanhar o estudante, encaminhando-o na apropriação de saberes teóricos/práticos.  

Ao docente cabe a supervisão pedagógica em contexto de prática clínica e na escola com dinamização de sessões individuais 
ou de grupo para reflexão da prática de cuidados, discussão de casos clínicos, orientação de pesquisa e elaboração de 
trabalhos.  

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

As metodologias de ensino preconizadas nesta unidade curricular centram-se no estudante e nos objetivos de aprendizagem 
definidos. A participação ativa do estudante é decisiva, para a prossecução dos resultados da aprendizagem estabelecidos. 

Assim, o estudante deverá ser desde o início incentivado a intervir no planeamento de experiências de aprendizagem e no 
desenvolvimento de técnicas de pesquisa, de forma a obter informação atualizada que sustente os trabalhos a realizar e 
incremente a fundamentação da prática de cuidados de enfermagem desenvolvidos. Também deverá ser estimulado a analisar, 
partilhar e refletir sobre a prática de cuidados, ou outras atividades que promovam a aprendizagem individual ou em grupo. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, incluindo a avaliação do desempenho da prática clínica do estudante e a realização de trabalhos, com 
enfase na análise crítica e reflexiva das situações da prática de cuidados e do seu próprio desempenho. 
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