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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 

A unidade curricular de Epistemologia tem como objetivos principais: 

 Descrever os marcos históricos da enfermagem como profissão, disciplina e ciência; 

 Conhecer as diferentes correntes do pensamento em enfermagem; 

 Definir os conceitos metaparadigmáticos de saúde, pessoa, ambiente e enfermagem; 

 Reconhecer os contributos das organizações na construção da identidade profissional de 
enfermagem; 

 Conhecer o enquadramento ético-legal da profissão; 

 Elaborar um pensamento crítico-reflexivo sobre a conceção dos cuidados de enfermagem; 

 Descrever o desenvolvimento da imagem social do profissional de enfermagem. 
 

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: 

 

The curricular unit of Epistemology sets as main goals: 

 To describe the milestones of Nursing as a profession, discipline and science;  

 To get to know the different perspectives of nursing knowledge; 

 To define the metaparadigm concepts of health, person, environment and nursing;  

 To acknowledge the contributions from organizations in the development of the nursing 
professional identity; 

 To get to know the ethical and legal framework of the nursing profession;  

 To elaborate a critical-reflexive thought about the conception of nursing care; 

 To describe the development of the social image of the nursing professional.  

 

The professional skills defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing 
graduation, and they reach their fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante). 
The skills must be developed according to the capacity, ability and expected development of the student 
and based on the objectives of the graduation. 

 
Conteúdo programático descritivo: 

1 – Perspetiva histórica dos cuidados de enfermagem  
1.1 – As práticas de saúde ao longo da história 
1.2 – Marcos históricos da profissão  
1.3 – Evolução do exercício, da carreira e do ensino de enfermagem em Portugal 
1.4 – Organizações nacionais e internacionais  
 

2 – Epistemologia da enfermagem  
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       2.1 – A enfermagem como disciplina do conhecimento 
2.2 – Enquadramento conceptual: 

               2.2.1- Termos e conceitos de teorização em enfermagem 
  2.2.2 – Modelos Conceptuais 
  2.2.3 – Referenciais Teóricos 

2.3 – Metodologia científica na prestação de cuidados de enfermagem 
 

3 - Regulamentação da profissão  
3.1 – Enquadramento ético-legal da profissão de enfermagem 
3.2 – Competências do enfermeiro de cuidados gerais  
3.3 – Ordem dos Enfermeiros: finalidade e competências 

 
4 – Construção da identidade social da enfermagem  

4.1 – Representação social da enfermagem na comunicação social, internet e redes sociais 

 
Descriptive syllabus: 

 
1 – Historical perspective of nursing care  

1.1 – Health practices throughout history 
1.2 – Historical milestones of the nursing profession 
1.3 – Evolution of the nursing practice, career and nursing education in Portugal 
1.4 – National and international organizations 
 

2 – Nursing Epistemology  
       2.1. - Nursing as a discipline of knowledge 

2.2 – Conceptual framework: 
      2.2.1 - Terms and concepts of nursing theorization 

2.2.2- Conceptual models 
2.2.3- Theoretical frameworks 

2.3 – Scientific methodology in nursing care 
 

3 - Regulation of the profession  
3.1 – Ethical and legal framework of the nursing profession 
3.2 – Competencies of the general care nurse 
3.3 – Ordem dos Enfermeiros: purpose and competencies 

 

4 – Construction of the nursing social identity  
      4.1 – Social representation of nursing in the media, internet and social networks 
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