Curso

PÓS‐GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM À PESSOA EM
SITUAÇÃO CRÍTICA

Código: 72318

Professora Doutora Liliana Mota
Coordenação
O exercício de enfermagem à pessoa em situação crítica é determinante para assegurar o suporte
Descrição/
Fundamentação efetivo e integral à pessoa, em qualquer etapa do ciclo vital, família e comunidade, em situação de

Objetivos

Destinatários

doença súbita, traumatismo, crise ou catástrofe, desde o local da emergência, à assistência intrahospitalar assegurando a continuidade de cuidados.
A intervenção dos enfermeiros no cuidado ao doente crítico é de elevada complexidade pelo que
se pretende que este curso seja um importante contributo para o desenvolvimento e valorização
profissional em prol da melhoria contínua da qualidade assistencial.
- Exercer uma prática profissional em enfermagem à pessoa em situação crítica, de acordo com as
normas legais, os princípios éticos e deontológicos da profissão de enfermagem;
- Gerir cuidados de enfermagem, de elevada complexidade nas situações emergência, crise ou
catástrofe, urgência e cuidados intensivos;
- Atuar em contexto multiprofissional, de forma a promover e garantir um atendimento de
qualidade, integral e oportuno;
- Integrar a melhor evidência científica no processo de atuação à pessoa em situação crítica, família
ou comunidade;
- Advogar a segurança como fator crítico na atuação ao doente crítico, família ou comunidade;
- Valorizar a comunicação como uma estratégia central nas relações que estabelece.
Enfermeiros

Duração

304 horas de contacto
Unidades Curriculares em formato b-learning (momentos em e-learning e presenciais).

ECTS
Metodologia e
Avaliação

33 ECTS (créditos)
Nos termos de regulamento específico disponível em www.essnortecvp.pt
No geral, as atividades letivas decorrerão à distância, com exceção das aulas simulação e/ou de
prática laboratorial, assim como a avaliação.
Em média o estudante terá uma carga horária de atividades letivas de 40 horas mensais.

Docentes

Ana Sabrina Sousa
Doutorada em Enfermagem (Universidade Católica Portuguesa). Mestre Enfermagem MédicoCirúrgica. Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.

Bráulio Sousa
Doutorando em Ciências de Enfermagem (ICBAS-Universidade do Porto). Mestre em Enfermagem
Médico-Cirúrgica. Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de especialista
do ensino superior politécnico para a área científica da Enfermagem.

Bruno Fonseca
Doutorado em Ciências Biológicas e Farmacêuticas (Universidade do Porto). Mestre em Economia
e Gestão.

Celeste Dias
Doutora em Neurociências (Universidade do Porto). Pós-Graduação em Economia da Saúde, PósGraduação em Informática Médica, Pós-Graduação em ENLS® Emergency Neurological Life
Support, ENLS-certified trainer. Médica especialista em Anestesia.

Fernanda Príncipe
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Mestre em Gestão e
Administração da Educação. Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Especialista em
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de especialista do ensino superior politécnico para a área
científica da Enfermagem.
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Liliana Mota
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Mestre em Informática Médica.
Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Pós-Graduação em Enfermagem Avançada, PósGraduação em Gestão de Serviços de Saúde. Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica e
Especialista em Informática Médica. Título de especialista do ensino superior politécnico para a
área científica da Enfermagem.

Nelson Coimbra
Mestre em Medicina de Catástrofe. Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.
Título de especialista do ensino superior politécnico para a área científica da Enfermagem.

Plano de
Estudos

TEMPO DE TRABALHO
(HORAS)

UNIDADES CURRICULARES

ECTS

TOTAL

CONTATO

Processos complexos em situação crítica e/ou falência
orgânica

216

T:30; TP:30;
PL:20

8

Situações de emergência, exceção e catástrofe

162

T:24; TP:12;
PL:18

6

Prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de
saúde

108

T:24; TP:12

4

Enfermagem à pessoa em situação crítica e/ou falência
orgânica*

324

T:44; TP:40;
PL:32

12

Relação e comunicação em saúde

81

T:18; TP:10

3

891

304

33

TOTAIS

* Com o Curso Suporte Avançado de Vida – Certificado pela American Heart Association (AHA) e o Curso ITLS –
Acreditado pelo International Trauma Life Support (ITLS)

Calendarização
Inscrição
Documentos
para
candidatura
Requisitos
mínimos
Vagas
Taxas e
Propinas

Informações

O curso tem a duração de nove meses e funcionará três dias por semana: terças-feiras das 16h00
às 22h00, sextas-feiras das 16h00 às 22h00 e sábados das 09h00 às 18h00, habitualmente de 15
em 15 dias.
Candidaturas devem ser apresentadas nos Serviços Académicos da ESSNorteCVP.
Taxa de Candidatura: 40€ (quarenta euros)
As candidaturas devem cumprir os termos previstos em Edital e serem formalizadas mediante
preenchimento do Requerimento de Candidatura online.
Licenciatura em Enfermagem
20 vagas
Apenas se garante a abertura do curso se o número de matrículas for igual ou superior a 15 (quinze)
-Taxa de Matrícula: 80€ (oitenta euros)
-Seguro Escolar: 20€ (vinte euros)
-Propina do curso: 1.877€ (mil oitocentos e setenta e sete euros) podendo ser paga:
a) Em 8 mensalidades de 234,63€ (duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos) ou
b) Com 10% de desconto, no valor da propina, quando paga na sua totalidade, no início do ano
letivo ou
c) Com 5% de desconto, no valor da propina, quando paga em duas prestações.
ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
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