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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

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

 

 

 Unidade curricular:  

 

      Estágio em unidades especializadas – Unidades de Cuidados de Saúde Específicas da Área 

Opcional 

Curricular Unit: 

 

      Training course in specialized units- Health care specific facilities – optional area 

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

 

Objectivos: 

- Perceber o papel do enfermeiro Unidade de Cuidados de Saúde ou no Serviço de Emergência Pré-

Hospitalar selecionado; 

- Identificar o foco da prática no âmbito da área clínica da especialidade Médico- Cirúrgica 

nomeadamente em situações de disfunção/falência multiorgânica; 

- Planear as intervenções de enfermagem ajustadas aos focos identificados direcionados para a 

obtenção de resultados de enfermagem; 

- Avaliar os resultados reformulando os focos da prática ajustando intervenções de enfermagem. 

 

Competências: 

- Neste período de formação prevê-se sejam de desenvolvimento dominante as competências de 

carácter Instrumental e Interpessoal, por o estudante se encontrar em formação. No entanto as 

competências de carácter sistémico devem ser fomentadas e constituir objeto de apreciação de 

competências durante esta formação. 

 

 
 

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

 

Goals: 

- Understand the role of nurse health care unit or emergency Service Hospital selected; 

- Identify the focus of the practice within the clinical specialty area medical-surgical in 

particular in situations of multi-system organ failure/dysfunction; 

- Planning nursing interventions tailored to the identified foci targeted for nursing results; 

- Evaluate the results among the foci of practice adjusting nursing interventions. 

 

Competences: 

- This training period is predicted to be the dominant development Instrumental character 

and interpersonal skills for the student in training. However the systemic character skills 

should be promoted and be subject to assessment of skills during this training. 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

- O estágio contempla experiência prática em Unidades de Cuidados de Saúde Específicas da Área 

Opcional. 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- The training course includes hands-on experience in Health care specific facilities – optional 
area. 

 

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. 
 

 

 


