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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enfermagem: Cuidados à Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica 
 

Curricular Unit: 

 

Nursing: Care to the Person Subjected to Intervention 
 

 

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

 

- Demonstrar conhecimentos teóricos no âmbito da cirurgia (pré-operatório, peri-operatório e pós-operatório), 

urgência/emergência e cuidados Intensivos; 

- Descrever os elementos da avaliação de enfermagem nos vários sistemas na pessoa submetida a intervenção 

cirúrgica;  

- Identificar os focos de intervenção de Enfermagem relacionados com as alterações fisiopatológicas dos diferentes 

sistemas, na pessoa submetida a intervenção cirúrgica; 

- Descrever as intervenções de Enfermagem à pessoa com alterações dos vários sistemas; 

- Compreender o impacto da tomada de decisão do enfermeiro na pessoa submetida a intervenção cirúrgica; 

- Correlacionar os exames complementares de diagnóstico e as intervenções de Enfermagem associadas a cada 

exame. 
 

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

 

- Demonstrate theoretical knowledge under surgery (preoperative, perioperative and postoperative), 

emergency / emergency and intensive care; 

- Describe the elements of the evaluation of nursing of the various systems in the person subject to 

surgical intervention; 

- Identify nursing intervention outbreaks related to pathophysiological changes of different systems, in 

person subject to surgical intervention; 

- Describe the person nursing interventions with the changes of the various systems; 

- Understand the impact of nurses' decision making in person subject to surgical intervention; 

- Correlate complementary diagnostic tests and nursing interventions associated with each examination. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Modalidade teórica: 

- Enfermagem peri-operatória; 

-Enfermagem à pessoa submetida a cirurgia do sistema digestivo; hepático; dermatológico; ginecológico; 

neurológico; músculo-esquelético;  oftalmológico; cardíaco; vascular; ouvido; vias aéreas superiores e inferiores; 

vias urinárias ; rim; e transplante;  
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- Enfermagem à pessoa com queimadura e politraumatizada; 

- Enfermagem à pessoa internada em unidades de cuidados de urgência/emergência; cuidados intensivos e em 

situação critica e ou falência orgânica. 

Modalidade de seminário: 

Aplicação do conteúdo teórico em casos práticos 

Modalidade de prático e laboratorial: 

- Ferida cirúrgica, dreno torácico, cateter central, estomas 

- Manutenção dos dispositivos que viabilizam a eficácia das drenagens (drenos…) 

- Aspiração de secreções através do tubo de traqueotomia 

- Técnicas de trauma 

- Enfermagem: Gestão de uma situação de Catástrofe. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Mode theory: 

 Peri-operative nursing; Nursing to the person subjected to the digestive system surgery; liver; 

dermatology; gynecological; neurological; musculoskeletal; ophthalmological; heart; vascular; hear; upper 

and lower airways; urinary tract and kidney and transplantation; Nursing the person with burns and 

traumatized; Nursing to the person admitted to emergency care units/emergency and intensive care and 

critical situation and or organ failure.  

Seminar mode: Application of theoretical content in practical cases. 

Practical mode and laboratory: 

- Surgical wound, chest tube, central catheter, stomata; 

- Maintenance of devices that enable the effectiveness of drains (drains ...);  

-  Secretions aspiration through the tracheotomy tube; 

- Trauma Techniques and Nursing: Management of a situation. 
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