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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

Unidade curricular:  

 

Estágio em Unidades Especializadas - Enfermagem Perioperatória (opcional). 
 

Curricular Unit: 

 

Traineeship in specialized units - Perioperative Nursing (optional). 
 

 

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

 

Desenvolver competências de intervenção diferenciada à pessoa e familia/cuidador em situação perioperatória. 

Demonstrar capital intelectual, instrumental e relacional para cuidar da pessoa e família/cuidador a vivenciar a 

experiência perioperatória e maximizar a segurança da pessoa em situação perioperatória e da equipa 

multidisciplinar, congruente com a consciência cirúrgica. 

Demonstrar capacidade em mobilizar conhecimentos e habilidades múltiplas para intervir em situações imprevistas, 

complexas e de vulnerabilidade decorrentes dos processos cirúrgicos e anestésicos. 
 

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

 

Develop competencies of advanced nursing intervention to the person and family/caregiver in 

perioperative situation. 

Demonstrate intellectual, instrumental and relational capital to care for the person and family/caregiver 

who are experiencing perioperative conditions and maximize the safety of the perioperative person and 

the multidisciplinary team, consistent with surgical awareness. 

Demonstrate the ability to mobilize knowledge and skills to intervene in unforeseen, complex and 

vulnerable situations resulting from surgical and anaesthetic processes. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

O Estágio será desenvolvido em unidades de bloco operatório, Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos, cirurgia 

ambulatória, sob a supervisão de um professor da área específica do conhecimento e tutorado por enfermeiros 

especilistas/peritos com experiência relevante em perioperatório. A unidade curricular dirige-se à prestação de 

cuidados e também ao desenvolvimento de atitude científica, do pensamento crítico e reflexivo no cuidado à 

pessoa em situação perioperatória. 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

This curricular unit will be developed in will be developed in operating room, post-anaesthesia care units, 

outpatient surgery. It will be supervised by a professor of the specific area of knowledge and tutored by 

specialized/expert nurses with relevant experience in perioperative nursing. The syllabus include the 

provision of care and the development of the scientific attitudes, critical and reflective thinking in caring 

for the person in perioperative situation. 
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