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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clínico: Cuidar a Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica 
 

Curricular Unit: 

 

  Clinical Teaching: Care of Persons Subjected to Surgical Intervention      
 

 

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

 

OBJETIVOS: 
- Demonstrar conhecimentos teóricos (pré-operatório, peri-operatório e pós-operatório) na área da Cirurgia Geral, 
Ortopedia, Urgência/Emergência, Cuidados Intensivos e Cuidados paliativos; 
- Identificar, planificar, executar e avaliar diagnósticos de enfermagem (pré-operatório, peri-operatório e pós-
operatório) da pessoa na área de Cirurgia Geral, Ortopedia, Urgência/Emergência e Cuidados Intensivos e pessoa 
em fase terminal. 
 
COMPETÊNCIAS:  
- Demonstra conhecimentos teóricos (pré-operatória, peri-operatória, pós-operatória) na área de Cirurgia Geral, 
Ortopedia, Urgência/Emergência, Cuidados Intensivos e Cuidados Paliativos; 
- Identifica, planeia, executa e avalia diagnósticos de enfermagem (pré-operatória, peri-operatória, pós-operatória) 

da pessoa na área de Cirurgia Geral, Ortopedia, urgência/emergência, cuidados Intensivos e cuidados paliativos. 

- Aplicar métodos de alívio da dor e sintomas (farmacológicos e não farmacológicos) na pessoa em fase terminal; 

avaliar eficácia de tratamentos efetuados e efeitos colaterais; avaliar situação sociofamiliar, efetuando um 

diagnostico multidimensional e multimodal das necessidades; 
 

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

 

GOALS: 

- To demonstrate theoretical knowledge (pre-operative, perioperative and postoperative) in the General 
Surgery, Orthopedics, Urgency / Emergency, Intensive Care and Palliative Care field; 
- To Identify, plan, execute and evaluate nursing diagnoses (preoperative, perioperative and postoperative) 
of the person in the General Surgery, Orthopedics, Urgency / Emergency and Intensive Care field and 
person in the terminal phase. 
 
SKILLS: 
- Demonstrates theoretical knowledge (pre-operative, peri-operative, postoperative in the General 
Surgery, Orthopedics, Urgency / Emergency, Intensive Care and Palliative Care field; 
- Identifies, plans, executes and evaluates nursing diagnoses (preoperative, peri-operative, postoperative) 
of the person in the General Surgery, Orthopedics, Urgency / Emergency, Intensive Care and Palliative Care 
field. 
- Apply methods of pain relief and symptoms (pharmacological and non-pharmacological) in the 
terminally ill person; evaluate effectiveness of treatments and side effects; evaluate socio-family situation, 
making a multidimensional and multimodal diagnosis of needs; 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Regulamento específico do Ensino Clínico. 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Specific Regulation of Clinical Teaching.      
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

- Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. (Março de 2014). Cuidados Paliativos. (D. d. Paliativos, Ed.) Revista 
Cuidados Paliativos, I. Obtido de www.apcp.com.pt/uploads/revista_cp_vol_1_n_1.pdf 
- Meeker, M. H.; Rothrock, J. C. (2008). Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. (13.ª ed.). Loures: 
Lusodidata  
- Frances Donovan; Monahan (2010). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Perspetivas de saúde e doença. (8ª ed.). 
Loures: Lusodidata. 

 


