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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 Unidade curricular:  

 

Emergências Médicas Pré e Intra-Hospitalares. 
 

Curricular Unit: 

 

Pre and In-Hospital Medical Emergencies. 
 

 

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

 

Conhecer o Sistema Integrado de Emergência Médica. 

Compreender a função do enfermeiro no pré-hospitalar. 

Conhecer as Vias verdes de Acidente Vascular Cerebral, coronária, trauma e sépsis. 

Capacitar para a implementação dos algoritmos de tratamento das situações de emergência médica. 

Compreender o sistema de prioridades: triagem de Manchester. 

Compreender a gestão da resposta em situações de emergência intra-hospitalar. 

Compreender a gestão da resposta em situações de exceção e catástrofe, da conceção à implementação. 

Conhecer as medidas de controlo de infeção em contextos de emergência. 

 

Desenvolver competências pessoais que lhe permitam adquirir capital intelectual, instrumental e  relacional para 

dinamizar a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da concepção à ação. 
 

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

 

To know the Integrated Medical Emergency System. 

Understand the role of nurses in the pre-hospital emergency. 

To know the emergency activation and response systems for stroke, cardiac, trauma and sepsis. 

Empower the student with knowledge and skills to implement treatment algorithms for medical 

emergencies situations. 

Understand the Manchester prioritisation system. 

Understand the response management in emergency situations in-hospital. 

Understand the response management in exceptional and disaster situations, from design to 

implementation. 

To know infection control measures in emergency settings. 

 

Develop personal skills that allow him/her to acquire intellectual, instrumental and relational capital to 

stimulate a response in situations of emergency, exception and catastrophe, from conception to action. 
 

 

 

 



                    

IE.131A/04  Página 2 de 2 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórico: 

 

1.Sistema Integrado de Emergência Médica. 

2.Intervenção do enfermeiro em contexto pré-hospitalar. 

3.Vias verdes de AVC, coronária, trauma e sépsis. 

4.Algoritmos de tratamento das situações de emergência médica. 

5.Emergência intra-hospitalar. 

6.Situações de exceção e catástrofe. 

7.Controlo de infeção em contextos de emergência. 

 

Seminário: 

8.Triagem de Manchester. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theoretical: 

 

1. Integrated System of Medical Emergency. 

2. Nurse´s intervention in pre-hospital context. 

3. Emergency activation and response systems for stroke, cardiac, trauma and sepsis. 

4. Treatment algorithms for medical emergencies situations. 

5. Emergency in-hospital. 

6. Exceptional and disaster situations. 

7. Infection control in emergency settings. 

 

Seminar: 

8. Manchester triage system. 
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