FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
Unidade curricular:
Estágio em unidades especializadas - Unidades de Cuidados Intensivos e intermédios
Curricular Unit:
Traineeship in specialized units - Intensive and intermediate care units

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Demonstrar capacidade em prestar cuidados personalizados e diferenciados à pessoa em estado crítico e à
família/cuidador, ajustados a múltiplas necessidades da pessoa em situação de falência multiorgânica.
Demonstrar conhecimento e capacidade de identificação e resposta antecipatória a focos de instabilidade,
execução de cuidados técnicos complexos, diagnóstico precoce de efeitos adversos a protocolos terapêuticos
complexos, implementação de respostas de enfermagem ajustadas às situações e avaliação dos resultados
sensíveis a intervenções de enfermagem e pluridisciplinares.
Desenvolver capacidades de liderança na gestão de cuidados que visam a prevenção de eventos adversos, a
estabilização, manutenção e recuperação da pessoa
Desenvolver competências de perito e consultor no domínio da sua especialidade bem como na prestação de
cuidados diferenciados à pessoa em estado crítico, família e/ou cuidador, assegurando a qualidade e segurança
dos cuidados.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Demonstrate ability to provide personalized and differentiated nursing care to critical ill patients and to
their family/caregiver, target to the multiples needs of a person in critical conditions.
Demonstrate knowledge and ability to identify and anticipate responses to instability, perform complex
technical care, early diagnosis of adverse effects to complex therapeutic protocols, implement nursing
responses adjusted to patient specfic conditions and assess patient and nurse-sensitive outcomes.
Develop leadership skills in care management aimed to prevent adverse events, to stabilise, maintain and
recover patient´s health condition.
Develop skills of expert and advisor in medical surgical nursing as well as in providing differentiated care
to the person in critical conditions, family/caregiver, ensuring the quality and safety of care.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
O Estágio será desenvolvido em Unidades de Cuidados Intensivos, sob a supervisão de um professor da área
específica do conhecimento e tutorado por enfermeiros especilistas com experiência relevante em enfermagem
médico-ciúrgica. A unidade curricular dirige-se não apenas à prestação de cuidados, mas também ao
desenvolvimento de atitude científica, do pensamento crítico e reflexivo no cuidado à pessoa e à família.
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Syllabus (1000 caracteres)
This curricular unit will be developed in Intensive Care Units. It will be supervised by a professor of the
specific area of knowledge and tutored by specialized nurses with relevant experience in medical-surgical
nursing. The syllabus include not only the provision of care, but also the development of the scientific
attitudes, critical and reflective thinking in caring for the person and the family.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Ponces, P., & Mendes, J. (2015). Manual de Medicina Intensiva. LIDEL
Urden, L., Stacy, K., & Lough, M. (2008). Thelan’s Enfermagem em cuidados intensivos: diagnóstico e intervenção (5
ed.). Lusodidacta.
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