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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enfermagem: cuidados à pessoa submetida a intervenção cirúrgica 
 

Curricular Unit: 

 

Nursing: Care of the person subjected to surgery 
 

 

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

 

1. Integrar conhecimentos sobre o processo cirúrgico e diferentes tratamentos cirúrgicos 

2. Revelar conhecimentos e capacidades em identificar, planear, intervir e avaliar intervenções de enfermagem pré 

e pós-operatórias de acordo com o tipo e especificidades cirúrgicas; 

3. Integrar conhecimentos sobre o cuidar a pessoa com ostomia, queimadura, transplantada e em situação crítica 

4. Revelar capacidades em identificar, planear, intervir e avaliar intervenções de enfermagem à pessoa que requer 

cuidados de emergência e intensivos 

5. Demonstrar conhecimentos e capacidades em executar intervenções de enfermagem específicas. 
 

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

 

1. Integrate knowledge about the surgical process and different surgical treatments 

2. Reveal knowledge and skills to identify, plan, act and evaluate pre and postoperative nursing 

interventions according to the types and surgical characteristics; 

3. Integrate knowledge about caring to a person with ostomy, burns, organ transplantation and in a critical 

condition. 

4. Reveal knowledge and skills to identify, plan, act and evaluate nursing interventions to the person who 

requires emergency and intensive care. 

5. Demonstrate knowledge and skills to perform specific nursing interventions. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórica: 

a) Processo cirúrgico: tipologia cirúrgica e anestésica; a intervenção de enfermagem nas diferentes etapas do 

processo 

b) Intervenção terapêutica e cuidados de enfermagem à pessoa submetida a cirurgia da cabeça e pescoço, cirurgia 

torácica, cirurgia da mama, cirurgia esófago-gástrica e abdominal, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular,cirurgia 

nefro-urinária e ginecológica, cirurgia plástica/reconstrutiva e exérese de lesões dermatológicas, cirurgia do ollho, 

nariz, ouvidos e garganta. 

Seminário: 
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c) Cuidados anestésicos; Cirurgia de ambulatório; Doente politraumatizado; Emergência e urgência: cuidados à 

pessoa em situação crítica; Intervenção terapêutica e cuidados de enfermagem no transplante de órgãos; Cuidados 

de enfermagem à pessoa com queimadura; Estomoterapia. 

Prática laboratorial: 

d) Colocação de ligaduras e cuidados ao estoma de eliminação e de ventilação.  

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theorethical: 
a) Perioperative: types of surgery and anesthetics; nursing intervention in  preoperative, intraoperative and 
postoperative. 
b) Therapeutic intervention and nursing care to the person undergo surgery of the head and neck, thoracic 
surgery, breast surgery, esophageal-gastric and abdominal surgery, orthopedic surgery, vascular surgery, 
renal and urinary and gynecological surgery,  eye surgery, ENT surgery, plastic/ reconstructive surgery and 
excision of skin lesions. 
Seminar: 
c) Anesthesia care; Outpatient surgery; Polytrauma patient; Emergency: care to the person in critical 
condition; Nursing care to a person undego organ transplantation; Nursing care to a person with burns; 
Ostomy care and management. 
Pratical and laboratorial: 
d) Placing bandages and ostomy wound management (colostomy, urethrostomy and tracheostomy). 
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