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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:











Identificar os fatores intervenientes na comunicação
Desenvolver as competências básicas da comunicação
Perceber a importância da comunicação e da comunicação em enfermagem
Apreender a importância da comunicação terapêutica
Entender relação terapêutica e relação de ajuda no contexto de enfermagem
Adquirir conhecimentos sobre técnicas facilitadoras da comunicação
Promover o autoconhecimento
Desenvolver capacidades interpessoais para o estabelecimento duma relação terapêutica
Utilizar de uma forma eficaz a comunicação na equipa multidisciplinar
Aplicar a comunicação em Enfermagem nas suas diferentes vertentes

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante.
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular.

Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Identify the factors involved in communication
 Develop basic communication skills
 Understand the importance of communication and communication in nursing care
 Understand the importance of therapeutic communication
 Understand the therapeutic relationship and helping relationship in the context of nursing care
 Acquire knowledge on techniques that facilitate communication
 Promote self-knowledge
 Develop interpersonal skills to establish a therapeutic relationship
 Use an effective form of communication within the multidisciplinary team
 Apply communication in nursing care in its various aspects
The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing
graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante).
The competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of
the student and based on the objectives of the graduation.

Conteúdo programático descritivo:
 Definir comunicação
 Níveis e formas de comunicação
 Fatores promotores da comunicação verbal e não verbal
 Fatores que influenciam a comunicação
 Competências na área da comunicação
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A comunicação e os processos sociais
A influência das teorias da comunicação nos modelos conceptuais de enfermagem
As funções da comunicação e da comunicação em enfermagem
Definir comunicação terapêutica
Estratégias de comunicação terapêutica
Obstáculos à comunicação terapêutica e comunicação não terapêutica
Relação terapêutica e a relação de ajuda
Competências para o estabelecimento de relação de ajuda
Técnicas de comunicação
Fundamentos sobre o autoconhecimento
Importância dos mecanismos de adaptação e de defesa
As motivações na comunicação
Exercícios para o autoconhecimento
Características fundamentais da comunicação
Comunicação funcional como ferramenta de contacto social e profissional
Comunicação em grupos diferentes
Comunicação e intervenção familiar
Técnicas e métodos de apoio à comunicação
Foco comunicação segundo a CIPE versão 2
A assertividade e a comunicação

Descriptive syllabus:
 Definition of Communication
 Levels and forms of communication
 Push factors of verbal and nonverbal communication
 Factors influencing communication
 Skills in communication
 The communication and social processes
 The influence of communication: theories in conceptual models of nursing
 The functions of communication and communication in nursing
 Define therapeutic communication
 Therapeutic communication strategies
 Barriers to therapeutic communication and communication not therapeutic
 Therapeutic relationship and the relationship help
 Skills for the establishment of helping relationships
 Technical communication
 Basics concepts about self-knowledge
 The importance of coping mechanisms and the defense
 The motivations in communication
 Exercises for a better self-knowledge
 Essential features of communication
 Functional communication as a tool for social and professional contact
 Communication in different groups
 Communication and family intervention
 Techniques and methods to support communication
 The communication with CIPE Focus version 1.0
 The assertiveness and communication
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