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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

 Ensino Clínico: Cuidar a pessoa submetida a intervenção cirúrgica  
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Teaching: Caring for the person subjected to surgical intervention  
 

 

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

 

Objetivos:  

No final desta unidade curricular os alunos devem ter desenvolvido uma aprendizagem que lhes permita:  

Desenvolver intervenções terapêuticas  

Implementar estratégias de educação para a saúde no cuidar da pessoa/família de forma global  

Executar técnicas aprendidas, respeitando sempre os princípios científicos que as fundamentam  

Demonstrar conhecimentos teóricos  

Fundamentar teoricamente a sua prática de cuidados  

Desenvolver intervenções terapêuticas respeitando os princípios éticos e deontológicos  

Demonstrar pensamento crítico reflexivo, responsabilidade e assertividade na tomada de decisão  

Registar intervenções terapêuticas de acordo com as normas em vigor na unidade de cuidados  

Comunicar de forma eficaz quer na expressão oral quer na escrita  

Mobilizar conhecimentos teóricos para a prática  

Competências: O Ensino Clínico está planeado de modo a proporcionar ao estudante o desenvolvimento de 

competências para cuidar a pessoa submetida a intervenção cirúrgica(OE, 2003) 
 

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

 

Objectives:  

At the end of this course students should have developed a learning that will enable them to:  

Developing therapeutic interventions  

Implement education strategies for health care for the person/family in a global  

Perform techniques learned, always respecting the scientific principles that underlie  

Demonstrate theoretical knowledgeSubstantiate theoretically the practice of care  

Developing therapeutic interventions respecting the ethical and deontological principles  

Demonstrate critical and reflective thinking, responsibility and assertiveness in decision making  

Register therapeutic interventions according to current standards in the care unit  

Communicate effectively both in speaking or writing  

Mobilizing the theoretical knowledge to practice 

Skills:  

Clinical training is planned in order to provide the student with the development of skills to care for the 

person subjected to surgery (OE 2003).    
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Não aplicável  

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Not applicable  

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Associação dos enfermeiros de salas de operação portuguesas (2006) – Enfermagem perioperatória: da filosofia à 

prática dos cuidados. Loures: Lusodidacta.ISBN: 978-972-8383-16-5.  

Monahan. F. D. (et al) (2010) – Phipps Enfermagem médico-cirúrgica: perspetivas de saúde e doença. 8ªed. Loures: 

Lusodidacta.ISBN: 978-989-8075-22-2.  

Journal of Advanced Perioperative Care.  

 

 




