FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Enfermagem: Cuidados à Pessoa com Patologia Médica
Curricular Unit:
Nursing: Care to the person with medical condition

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
No final desta unidade curricular os alunos devem ter desenvolvido uma aprendizagem que lhes permita:
1 - Intervir junto do indivíduo adulto com problemas do foro médico, em situações agudas e crónicas;
2 - Conhecer as diferentes vias de administração de fármacos;
3 - Estruturar as ações de Enfermagem, articulando a pertinência terapêutica destas relativamente às patologias
apresentadas pelos indivíduos;
4 - Interrelacionar as ações de Enfermagem com as dos outros membros da equipa de saúde, no sentido de
promover a autonomia do indivíduo.
No final da UC pretende-se que o estudante tenha adquirido competências interpessoais(1) e instrumentais (2):
(1) - Acautela as condições que favorecem a abordagem apropriada das práticas de cuidados; utiliza conhecimentos
e fundamenta a ação, aplicando resultados de investigação e o pensamento critico; (2) - Utiliza os conhecimentos e
as técnicas adequadas que lhe permitem dar resposta aos problemas dos individuos portadores de patologia
médica.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
At the end of this curricular unit the students must have developed a knowledge that allows them to:
1 - Approach an adult individual with serious medical problems both in acute and chronic conditions;
2 - Get to know the different drugs administration routes;
3 - structure the Nursing actions, combining the medical relevance of these with the phatologies
presented by the individuals;
4 - Interact the Nursing actions with the other members of the health team, in order to promote the
autonomy of the individual.
At the end of the UC it is intended that the student has acquired interpersonal (1) and instrumental skills
(2):
(1) - Acknowledges the conditions favoring the appropriate approach to care practices; uses knowledge
and grounds action, applying research results and critical thinking; (2) - It uses the appropriate knowledge
and techniques to respond to the problems of individuals with medical pathology.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Nas aulas de carater teórico :
A - Características clínicas e cuidados de enfermagem à pessoa com patologia médica do sistema nervoso,
respiratório, cardioavscular, do sistema hematológico, endócrino e metabólico, do aparelho digestivo, hepatobiliar e
nefro-urológico; e musculo-esquelético;
B - Características clínicas e cuidados de enfermagem à pessoa com cancro;
C - Intervenção de enfermagem em diferentes exames complementares de diagnóstico;
D -Intervenção de enfermagem face a agentes terapêuticos;
E- Nas aulas de seminário serão abordados os conteúdos médicos relativos ao programa previsto para as aulas
teóricas e os conteúdos relativos ao tratamento de feridas.
F - Nas aulas PL serão abordados os conteúdos relativos à administração de terapêutica pelas diferentes vias de
administração, ao posicionamento do doente e ao tratamento de feridas.
Syllabus (1000 caracteres)
A - Clinical characteristics and nursing care for the person with medical pathology of the nervous,
respiratory, cardio-vascular, hematological, endocrine and metabolic system of the digestive, hepatobiliary
and nephro-urological tract; and musculoskeletal;
B - Clinical characteristics and nursing care of the person with cancer;
C - Nursing intervention in different complementary diagnostic tests;
D-Nursing intervention against therapeutic agents;
E In the seminar classes, the medical contents related to the theoretical classes and the contents related
to the treatment of wounds will be addressed.
F - In the PL classes will be approached the contents related to the administration of therapeutics by the
different routes of administration, the positioning of the patient and the treatment of wounds.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Monahan. F. D., et al (2010). Phipps Enfermagem médico-cirúrgica: perspetivas de saúde e doença. (8ªed.). Loures:
Lusodidacta.
Potter, P. (2006). Fundamentos de Enfermagem: conceitos e procedimentos. Loures: Lusociência.
Deglin, J.H., & Vallerand, A.H. (2009). Guia Farmacológico para Enfermeiros. (10ª ed.). Loures: Lusociência.
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