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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  P.L.E. ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

      Emergências médicas intra e pré hospitalares 

Curricular Unit: 

 

      Intra and pre hospital medical emergencies 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Objectivos: 

- Inventariar e avaliar as intervenções autónomas e interdependentes do enfermeiro especialista no 

contexto da emergência médica Pré e Intra Hospitalar e em situações de catástrofe e multivítimas;  

- Apresentar e discutir as normas de transporte de doentes críticos; 

- Apresentar e discutir a actuação de emergência à pessoa nas diferentes etapas do ciclo de vida; 

- Apresentar e discutir os meios e técnicas de comunicação entre o Pré e o Intra Hospitalar. 

 

Competências: 

- Recria as funções do enfermeiro especialista na actuação de emergência pré e intra hospitalar; 

- Demonstra capacidade para orientar, supervisionar e executar actividades na área da emergência 

pré e intra hospitalar; 

- Comunica de forma eficaz com outros profissionais no período pré e o intra hospitalar garantindo a 

qualidade de cuidados. 

 

 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Goals: 

-Inventory and evaluate the autonomous and interdependent interventions of nurses expert 

in the context of Pre and Intra-hospital medical emergency and disaster situations; 

- Present and discuss the critical patients transport standards; 

- Present and discuss the emergency action to the person in the different stages of the life 

cycle; 

- Present and discuss the means and techniques of communication between pre-and Intra-

hospital. 

 

Competences: 

- Recreates the functions of a nurse specialist in emergency action pre and intra hospital; 
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- Demonstrates ability to guide, supervise and perform activities in the area of pre-and intra-

hospital emergency; 

- Communicates effectively with other professionals in the pre-and intra-hospital period 

ensuring the quality of care. 

 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

- Emergência médica pré e intra hospitalares: da concepção à prática; 
- A emergência médica pré e intra hospitalares no espaço europeu e em Portugal; 
- O enfermeiro especialista em emergências médicas pré e intra hospitalares; 
- Transporte do doente crítico; 
- Intervenções autónomas e interdependentes do enfermeiro especialista na assistência ao doente 
crítico. 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- Pre-and intra-hospital medical emergency: from design to practice; 
- The pre-and intra-hospital medical emergency within Europe and in Portugal; 
- The nurse specialist in pre and intra-hospital medical emergencies; 
- Critical patient transport; 
- -Autonomous and interdependent Interventions of nurses expert in critical patient care. 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- PHIPPS, Wilma J.; SANDS, Judith K.; MAREK, Jane F. -  Enfermagem médico-cirúrgica : conceitos e 

prática clínica . 6.ed .Loures: Lusociência, 2003 .  4 vol ISBN 972-8383-64-9; 

- SWEARINGER,  Pamela L.; KEEN, Janet Hicks -  Manual de enfermagem de cuidados intensivos : 

intervenções de enfermagem independentes e interdependentes . 4.ed. Loures : Lusociência, 2001 

ISBN 9728383525; 

- THELAN et.al.(2000)- Enfermagem em cuidados intensivos – diagnóstico e intervenção – S. Paulo. 

Atheneu. 
 

 

 


