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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500623 - Enfermagem Cirúrgica 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 723 ECTS: 7 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Dulce dos Santos Santiago 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

196 80       10                   9       97 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Demonstre conhecimento e capacidade de compreensão sobre a problemática da pessoa/família a vivenciar processos de 
saúde/doença no domínio da área da enfermagem perioperatória 

• Fundamente os cuidados de enfermagem à pessoa e família nos períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório da 
experiência cirúrgica, bem como noutras situações específicas do processo de saúde/doença no contexto da área cirúrgica, 
enquadrados nas etapas do processo de enfermagem 

• Demonstre conhecimentos e habilidades para a execução de procedimentos técnicos associados à prática de enfermagem na 
área cirúrgica 

• Revele pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas no âmbito da enfermagem perioperatória 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• A pessoa/família a vivenciar processos de saúde/doença no domínio da área da enfermagem perioperatória 

- Contextualização e alcance da enfermagem perioperatória 

- O stress e a pessoa no período perioperatório  

- A  pessoa em regime de cirurgia ambulatória 

• Cuidados de enfermagem à pessoa e família a vivenciar uma experiência cirúrgica, enquadrados nas etapas do processo de 
enfermagem, considerando: 

- o período pré-operatório  

- o período intraoperatório  

- o período pós-operatório  

• Cuidados de enfermagem à pessoa e família, a vivenciar situações específicas do processo de saúde/doença no contexto da 
área cirúrgica, enquadrados nas etapas do processo de enfermagem 

• Procedimentos técnicos associados à prática de enfermagem na área cirúrgica 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular refletem uma abordagem situada no âmbito da enfermagem cirúrgica, 
considerando um perspetiva de intervenção abrangente e holística. Assentam no desenvolvimento de diversas temáticas de 
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forma integrada, com enfase na abordagem da problemática da pessoa e família a vivenciar processos de saúde/doença em 
contexto cirúrgico e sua importância para a sistematização dos cuidados de enfermagem inerentes ao período perioperatório de 
acordo com as etapas do processo de enfermagem. 

Deste modo considera-se que os conteúdos programáticos se encontram em conformidade com os objetivos da unidade 
curricular, permitindo ao estudante alcançar conhecimentos e capacidade de compreensão que suportem a fundamentação dos 
cuidados de enfermagem a desenvolver em contexto perioperatório, de uma forma segura e adequada às pessoas e famílias 
que deles necessitam.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias são preferencialmente ativas, através de sessões expositivas e interativas, considerando: exposição oral de 
conteúdos em posição de diálogo, com recurso a meios audiovisuais, pesquisa orientada, trabalhos de grupo, estudos de caso, 
análise de textos, seminários, bem como demonstração e treino de procedimentos em sessões de práticas laboratoriais.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino são orientadas em coerência e articulação com os objetivos de aprendizagem definidos. No seu 
conjunto configuram uma estratégia essencialmente interativa centrada no estudante, com aposta num trabalho que estimule a 
reflexão e valorize os processos de natureza cognitiva e interpessoal, devidamente orientado e enquadrado nas sessões letivas 
teóricas e de práticas laboratoriais da unidade curricular. 

Com a implementação das metodologias consideradas, é suposto que os estudantes se envolvam ativamente no seu 
desenvolvimento e empreendam esforços na busca constante de informação atualizada, que sustente os trabalhos a realizar e 
incremente a prossecução dos resultados de aprendizagem pretendidos.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação de trabalhos realizados e apresentados em sala de aula, bem como avaliação de provas escritas individuais.  
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