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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

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

 

 

 Unidade curricular:  

 

      Enfermagem de intervenção em situações de falência multiorgância 
 

Curricular Unit: 

 

     Intervention nursing in multi-system organ failure  
 

 

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

 

Objectivos: 

- Reflectir sobre os princípios de conceptualização de cuidados de enfermagem especializada no 

contexto do doente em falência multiorgânica; 

- Apresentar e discutir as diferentes perspectivas de cuidados e estratégias cuidativas que se impõem 

no contexto do doente em falência multiorgânica; 

- Apresentar e discutir as práticas de controlo de infecção em contexto hospitalar, e em especial, as 

que emergem do contexto da prática de enfermagem no doente. 

 

Competências: 

- Utiliza o conhecimento científico para avaliar, identificar, planear e intervir em situações de falência 

multiorgânica em diferentes unidades de cuidados de saúde; 

- Demonstra capacidade de liderança/consultadoria/ agente de mudança na prática de cuidados 

especializados 

 

 

 
 

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

 

Goal: 

- Discuss about the principles of specialized nursing care in situations of multi-system organ failure; 

- Present and discuss the different perspectives of care and cuidativas strategies that are required in the 

context of the patient in multi-system organ failure; 

- To present and discuss the practices of infection control in hospitals, and in particular those which 

emerge from the context of nursing practice in the critical patient. 

 

Competences: 

- Uses scientific knowledge to assess, identify, plan and intervene in situations of multi-system organ 

failure in different health care facilities; 

- Demonstrates leadership/management consulting/agent for change in the practice of specialized care.  
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

- Enquadramento conceptual dos cuidados no âmbito da Enfermagem - área clínica de Médico-
Cirúrgica; 
- O papel do enfermeiro especialista: na relação com o indivíduo, família e comunidade; na 
comunicação e relação de terapêutica em situação de crise; 
- A intervenção do enfermeiro  especialista, inserido na equipa multidisciplinar, perante a pessoa em 
falência multiorgânica; 
- Repercussões da falência multiorgânica ao nível do sistemas orgânicos; 
- A pessoa em fase final de vida; 
- Vigilância Epidemiológica: Métodos e Estratégias. 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- Conceptual Framework of care under nursing - medical-surgical clinic area; 
- The role of the nurse expert: in relation to the individual, family and community; on 
communication and therapeutic relationship in crisis situation; 
- The intervention of the nurse specialist, inserted in the multidisciplinary team, before the 
person in multi-system organ failure; 
- Repercussions of the multi-system organ failure to the organ systems level; 
- The person in the final stages of life;   
- Epidemiological surveillance: methods and strategies. 
 

 

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. 
 

 

 


