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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500634 - Enfermagem Pediátrica 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 723 ECTS: 6,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Cristina Ribeiro da Silva Romão Afonso Martins 

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) 

182 56 8 8                   8       102 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Desenvolver conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais que lhe permitam prestar cuidados à criança/jovem em 
situações de doença 

Identificar o impacto da doença e da hospitalização na criança/jovem/família 

Conhecer as situações de doença aguda/crónica mais frequentes na criança/jovem/família 

Conhecer as situações de risco /urgência/emergência na área da pediatria> 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Enfermagem Pediátrica - cuidar da criança/família; modelo de parceria de cuidados; Carta da criança hospitalizada 

Organização e funcionamento das unidades pediátricas 

Princípios ético-deontológicos em pediatria 

A comunicação enfermeiro/criança/família em situação de doença 

A criança/família com doença aguda/cronica: situações mais frequentes 

Intervenções de enfermagem à criança/família com doença aguda/crónica 

O impacto da hospitalização; brincar terapêutico 

A criança/família em situações de urgência/emergência 

Intervenções de enfermagem à criança/família em situações de urgência/emergência 

Intervenções de enfermagem à criança/família em cirurgia 

Intervenções de enfermagem à criança/família com dor 

O recém-nascido de risco/família: situações mais frequentes 

Intervenções de enfermagem ao recém-nascido de risco/família 

Técnicas psicomotoras mais utilizadas durante a assistência à criança: Imobilizações, Administração de terapêutica 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos definidos anteriormente estão articulados com os objetivos da unidade curricular de forma a que o 
estudante consiga mobilizar os seus conhecimentos e promova os ganhos em saúde, recorrendo ao conhecimento atualizado 
para uma prática de enfermagem baseada na evidência. 
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Pretende-se dotar os estudantes, de conhecimentos e competências que permitam uma resposta eficaz à criança/jovem/família 
em situação de doença, mobilizando os recursos disponíveis.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes. 

Análise de artigos e documentos de referência. 

Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento de trabalho de grupo e do percurso de 
aprendizagem ao longo do desenvolvimento desta unidade curricular. 

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

As metodologias propostas promovem o desenvolvimento de competências associadas aos objetivos da unidade curricular, com 
particular incidência no impacto da hospitalização da criança/jovem/família, situações de doença aguda e crónica e situações de 
urgência. 

A natureza ativa/participativa das metodologias adotadas enquadram-se no domínio da aquisição e desenvolvimento de 
conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais que permitam ao estudante prestar cuidados à criança/jovem/família 
em situações de doença. 

A realização e apresentação de trabalho de grupo assume um momento de particular importância, pela exigência de pesquisa 
em diversas bases de dados nacionais e internacionais, pela aquisição e partilha de conhecimento científico e ainda pela 
promoção e pela interação de trabalho que se deseja que os estudantes adquiram. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui trabalho de grupo com apresentação e discussão individual e teste individual de avaliação de conhecimentos 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Cloherty, J., Eichenwald, E., & Stark, A. (2010). Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 

Coll, C., Marchesi, A., & Palácios, J. (2009). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia do desenvolvimento (Volume I, 
2ª ed.). Porto Alegre: Artmed 

Hockenberry, M.J., & Wilson, D. (2014). Wong Enfermagem da Criança e do Adolescente. (9ª ed, Vol I e Vol II). Loures. 
Lusociência - Edições Técnicas e Cientificas 

Ordem dos Enfermeiros.(2013)- Guia Orientador de Boa Prática- Estratégias não Farmacológicas no Controlo da Dor na Criança. 
(6).Lisboa. Ordem dos Enfermeiros 

Pimentel, J., et al. (2010). E quando atendemos crianças...diferentes. Como podem os profissionais orientar as famílias com 
criança com deficiência. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

Potts, N., & Mandleco, B. (2012). Pediatric nursing: caring for children and their families. NY: Delmar 

Takemomo, C. (2012). Pediatric & neonatal dosage handbook. Lexi-Comp, 19ª ed      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


