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FICHA CURRICULAR 
 

1. Identificação da Unidade Curricular 

Unidade 
curricular 

Enfermagem da Criança, Jovem e Família em situação de 
doença e risco 

ECTS 7 

Curso 
Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica  
Ano 1 Semestre 2º 

Área 
científica 

Saúde Subárea Enfermagem 

Carga horária T.Contacto 64 T.Ind.  125 T.Total 189 

  

Tipo de aula T 44 TP 8 PL  OT  S 12 E  Av  

 

2. Equipa Docente 

3. Objetivos   

1-Demonstrar conhecimentos sobre doenças comuns às várias idades, implementando 

respostas de enfermagem apropriadas 

2- Demonstrar conhecimentos sobre avaliação da dor e tratamentos farmacológicos e 

não farmacológicas. 

 3- Relevar conhecimentos sobre o regresso a casa (preparação para a alta). 

4- Identificar situações de risco para a criança e jovem (ex. maus tratos, negligência e 

comportamentos de risco). 

5- Adquirir conhecimento sobre a promoção da adaptação da criança/jovem e família 

à doença crónica, doença oncológica, deficiência/incapacidade. 

6- Adquirir conhecimento sobre situações de instabilidade das funções vitais e risco de 

morte e prestar cuidados de enfermagem apropriados. 

7- Revelar conhecimento sobre estratégias promotoras de esperança nos pais da 

criança com doença crónica/fim de vida 

8- Adquirir conhecimento que permitam encaminhar as crianças doentes ou em riscos 

para outros profissionais. 

4. Conteúdos 

1-Processos patológicos na infância e adolescência 2-O impacto da doença na 
criança/jovem/família 
3-Suporte básico de vida. Suporte avançado de vida. 4-Teoria explicativa do fenómeno 
Dor; 
5- Estratégias farmacológicas e não farmacológicas na prevenção/tratamento da dor 
em pediatria; 6-A criança com doença crónica, oncológica, deficiência; 
7-Estratégias de coping e estratégias promotoras de esperança nos pais da criança 
com doença crónica/fim de vida; 
8 - A criança/jovem em fim de vida; O processo de luto nas 
crianças/família/cuidadores. 
9-Sinalização e apoio continuado à criança/jovem em situação de doença crónica, 
oncológica, deficiência, incapacidade e doença rara; 
10-A deteção, intervenção e o encaminhamento de criança/jovem em situações de 
risco social.  
 11-Preparação do regresso a casa da criança/jovem; 
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12-Programas e projetos de intervenção em situações de risco social. 
13- Estruturas e recursos comunitários de apoio à criança/jovem/família; 

5.  Métodos e técnicas de ensino 

6.  Estratégias de avaliação 
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