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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 Conhecer as patologias do aparelho reprodutor feminino (foro infecioso e oncológico) 

 Conhecer as patologias maternas associadas à gravidez e período pós-parto 

 Conhecer as patologias mais frequentes da criança 

 Conhecer o significado da terminologia médica utilizada para descrever os sinais e sintomas 
inerentes aos processos patológicos na mulher e na criança; 

 Compreender os objetivos dos exames complementares de diagnóstico, bem como a importância 
dos seus resultados;  

 Compreender a complexidade dos regimes terapêuticos prescritos nas patologias associadas à 
mulher e à criança; 

 Compreender os tratamentos cirúrgicos mais frequentes na mulher e na criança; 

 Compreender a importância de uma abordagem multidisciplinar no diagnóstico e tratamento dos 
processos patológicos na mulher e na criança; 

 Desenvolver capacidade para antever as necessidades de cuidados, em função dos sinais e 
sintomas manifestados pela mulher e pela criança; 

 Desenvolver competências para intervir como enfermeiro num contexto multidisciplinar junto da 
mulher e da criança 

 
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: 

 To get to know the pathologies of the female reproductive system (infectious and oncological) 

 To get to know the maternal pathology associated to the pregnancy and postpartum period·       

 To get to know the most common pathologies of the child, childhood  and adolescence. 
 
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, capability and expected development of the student 
and based on the objectives of the graduation. 

 
Conteúdo programático descritivo: 

Capítulo 1 – Patologia da Criança 

1- Patologias do Recém-nascido/lactente  

Recém-nascido de alto risco; 

Icterícia fisiológica/patológica; 

Malformações gastrointestinais. 

2– Patologias da criança/adolescente  
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Emergências Pediátricas  

Distúrbios respiratórios 

Distúrbios cardíacos; 

Distúrbios endócrinos  

Distúrbios  metabólicos 

Distúrbios geniturinários;  

Distúrbios gastrointestinais;  

Doenças oncológicas e imunitárias;  

Distúrbios ósseos, articulares  

 

Capítulo 2 – Patologia da Mulher 

1 – Patologia ginecológica 

              Infeções sexualmente transmissíveis; 

              Patologia oncológica da mama; 

              Patologia oncológica do ovário; 

              Patologia oncológica do útero; 

              Patologia oncológica da vagina e vulva. 

2 – Patologia materna associada à gravidez e período pós-parto 

              Hipertensão arterial na gravidez; 

              Síndrome de HELLP; 

              Diabetes associada à gravidez; 

              Patologia hematológica da gravidez; 

              Outras patologias associadas à gravidez; 

              Quadros hemorrágicos da gravidez e período pós-parto. 

 
Descriptive syllabus: 

Chapter 1 – Pathology of the Child 

1- Pathologies concerning newborns and young infants  

High-risk newborns; 

Physiological / pathological jaundice 

Gastrointestinal malformations 

2– Pathology of the child /adolescent 

Pediatric Emergencies 

Breathing disorders; 

Heart disorders; 

Gastrointestinal disorders; 

Genitourinary disorders; 

Endocrine and metabolic disorders; 
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Bone, joint disorders 

Oncological diseases; 

 

Chapter 2 – Pathology of the woman 

1 – Gynaecological pathology 

              Sexually transmitted infection ; 

              Oncological pathology of the breast; 

              Oncological pathology of the ovary; 

              Oncological pathology of the uterus; 

              Oncological pathology of the vagina and vulva. 

2 – Maternal pathology associated to the pregnancy and post-partum  

              High blood pressure in pregnancy; 

              HELLP Syndrom; 

              Diabetes associated to pregnancy; 

              Pregnancy Hematologic Pathology; 

              Other pathologies associated to pregnancy; 

              Bleeding in pregnancy and postpartum period. 
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