FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

Unidade curricular:
Cirurgia de Ambulatório
Curricular Unit:
Outpatient surgery

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Aprofundar conhecimentos e compreensão dos conceitos e premissas que suportam a prática clínica especializada
na área da enfermagem perioperatória.
Aprofundar conhecimentos e compreensão sobre ambiente, segurança/gestão de risco, comunicação, gestão de
cuidados e responsabilidade do cuidado à pessoa e família/cuidador a vivenciar a experiência perioperatória.
Capacitar para intervenção diferenciada nas áreas de atuação da enfermagem perioperatória (consulta pré
operatória, anestesia, circulação, instrumentação e cuidados pós anestésicos).
Capacitar para a deteção precoce, prevenção e resolução de problemas complexos, imprevistos e de vulnerabilidade
decorrentes dos procedimentos cirúrgicos e anestésicos, e para a análise das respostas da pessoa às intervenções
interprofissionais.
Analisar e discutir propostas de intervenção terapêutica diferenciada em resposta às necessidades da pessoa e
família/cuidador nas diferentes fases do perioperatório.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Deepen knowledge and understanding of the concepts and premises that support specialized clinical
practice in the area of perioperative nursing.
Deepen knowledge and understanding of the environment, safety/risk management, communication, care
management and responsibility of nursing care for person and family/caregiver during perioperative
experience.
Empower the student with knowledge and skills to advanced intervention in the areas of perioperative
nursing (preoperative consultation, anesthesia, circulation, instrumentation and post anesthetic care).
Empower the student with knowledge and skills for the early detection, prevention and problem solving of
complex, unforeseen and vulnerability conditions that arising from surgical and anesthetic procedures, and
for the analysis of the person's responses to interprofessional interventions.
Analyze and discuss proposals for advanced therapeutic intervention in response to the needs of the
person and family/caregiver.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Enquadramento conceptual dos cuidados especializados à pessoa em situação perioperatória.
Consulta perioperatória
Ambiente perioperatório: multidisciplinariedade; receção do utente no Bloco.
Atuação da enfermagem em ambiente perioperatório: tipologia do utente cirúrgico; vulnerabilidade física e
emocional; consciência cirúrgica; conceito de elevado risco.
Anestesia: sistemas e equipamentos; técnicas anestésicas; monitorização invasiva e não invasiva; incidentes críticos
em anestesiologia; complicações intraoperatório;analgesia e controle da dor; controlo da via aérea; anestesia em
periféricos; cuidados pós anestésicos.
Circulação: manutenção e controlo de segurança e técnica asséptica; elemento de ligação e equilíbrio da equipa;
Instrumentação: manuseamento instrumentos cirúrgicos; mesas de instrumentação; instrumentos gerais e
específicos;prioridades em situações de urgência; tipos de sutura.
Controlo da infeção.
Gestão de pessoas e recursos.
Seminário: Via aérea difícil.
Syllabus (1000 caracteres)
Conceptual framework of advanced care for people in perioperative situations.
Perioperative consultation.
Perioperative environment: multidisciplinary;reception of the patient in the Operating Room.
Nursing intervention in perioperative environment: typology of the surgical patient; physical and emotional
vulnerability; surgical awareness; high risk concept.
Anaesthesia: anaesthetic systems and equipment; anaesthetic techniques; invasive and non-invasive
monitoring; critical incidents in anaesthesiology; intraoperative complications; analgesia and pain control;
airway control; anaesthesia in peripherals;post-anesthetic care: guidelines; complications.
Circulation: maintenance and safety control and aseptic technique; linking element and team balance;
security
Instrumentation:handling of surgical instruments; instrumentation tables; general and specific
instruments;priorities in emergency situations; sutures.
Infection control
Managment of people and resources
Seminar: Difficult airway

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesas. (2012). Enfermagem Perioperatória. Da Filosofia à
Prática dos Cuidados. Lusodidacta.
Duarte, A., & Martins, O. (2014). Enfermagem em Bloco Operatório. LIDEL.
Machado, H. (2013). Manual de Anestesiologia. LIDEL.
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