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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  
 

Fundamentos de Enfermagem        
 

Curricular Unit: 
 

Fundamentals of Nursing         
 

 

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

Objetivos: 
Reconhecer a relação terapêutica como elemento essencial da prática; 
Compreender aplicabilidade do processo de enfermagem na prática de cuidados 
Conhecer a primeira intervenção à pessoa em situação critica: avaliaçaõ e primeiros socorros. 
Desenvolver conhecimentos na avaliação e interpretação das necessidades humanas básicas. 
Compreender as medidas de controlo de infeção e a cadeia epidemiológica; 
 
 
Competencias: 
Aplica nas intervenções os principios da relação terapêutica em enfermagem; 
Implementa as diferentes etapas do processo de enfermagem (avaliação inicial de enfermagem e exame físico); 
Avalia as necessidades humanas básicas e implementa intervenções de enfermagem para as satisfazer; 
Realiza procedimentos de enfermagem: (Sinais Vitais; Cuidados de Higiene e Conforto; Posicionamento; Aspiração 
de secreções; Oxigenoterapia e Inaloterapia; Técnicas de Ligaduras; Colocação de Sonda Nasogastrica e 
alimentação por sonda); 
Implementa medidas de controle de infecção. 
 
   
 

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

objectives: 
Recognize therapeutic relationship as an essential element of the practice; 
Understanding application of the nursing process in practical care 
Knowing first intervention in the person in critical situation:evaluation and first aids. 
different steps and techniques of physical examination and initial nursing assessment; 
Develop expertise in the evaluation and interpretation of basic human needs. 
Understanding the infection control measures and the epidemiological chain;  
 
Skills: 
Apply the principles of the therapeutic relationship in nursing; 
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Implements the different steps of the nursing process (initial nursing assessment and physical 
examination; 
Evaluates the Basic Human Needs and implements nursing interventions to satisfy them; 
Performs nursing procedures:  (Vital Signs,  Hygiene Care and Comfort; positioning; secretions aspiration; 
Oxygen and inhalation therapy, techniques of bandage, Placement of gastric tube. Tube feeding) 
Implementing infection control measures. 
 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
 

COMPONENTE TEÓRICA 
1. A avaliação em enfermagem, com enfoque à pessoa em situação critica: Processo de Enfermagem: 
     _ Definição de conceitos e diferentes etapas, com enfoque na colheita de dados 
        (Exame Físico com avaliação à pessoa em situação critica) 
     _ Avaliação e registo de Sinais Vitais 
2. Aspetos da saúde relevantes para a prática de enfermagem, focos de atenção, diagnósticos, intervenções e 
resultados – NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 
3.Controle de Infeção associado a Cuidados de Saúde, com enfoque na pessoa em situação critica 
4.Primeiros socorros. 
 
COMPONENTE PRÁTICA 
_ Avaliação e Registo de Sinais Vitais; 
_ Cuidados de Higiene e Conforto; 
_ Posicionamento e transferência do adulto sem alterações patológicas; 
_ Princípios de Ergonomia; 
_ Aspiração de Secreções. Oxigenoterapia e Inaloterapia; 
_ Colocação de Sonda Gástrica. Alimentação por sonda; Drenagem; 
_ Colocação de Dispositivo Urinário Externo; Colheita de urina e fezes; 
_Ligaduras 
 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
 

THEORETICAL COMPONENT 
1. The nursing assessment, whith focusing the person in critical situation: Nursing Process: 
 Definition of concepts and different stages, focusing on person in critical situation (Physical Examination) 
 Assessment and Registration of Vital Signs 
2. Health aspects relevant to nursing practice, focus of attention, diagnosis, interventions and outcomes - 
BASIC HUMAN NEEDS (joint with the Initial Assessment) 
3. Infection control associated with Healthcare, focusing the person in critical situation. 
4. Nursing intervention in first aids: person in critical situation. 
PRACTICAL COMPONENT 
_ Evaluation and Registration of Vital Signs; 
_ Hygiene Care and Comfort; 
_ Adult placement and transfer without pathological changes; 
_ Principles of Ergonomics; 
 _ Aspiration of secretions. Oxygen and inhalation therapy; 
_ Placement of gastric tube. Tube feeding; Drainage; 
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_ Urinary External Device Placement; Collection of urine and feces; 
_ Bandages; 
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