Curso

PÓS‐GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM À PESSOA EM
SITUAÇÃO PERIOPERATÓRIA

Código: 72321

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

Objetivos

Destinatários

situação perioperatória. A intervenção dos enfermeiros no cuidado ao doente em situação
paliativa 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 perioperatória, de acordo
com as normas legais, os princípios éticos e deontológicos da profissão de enfermagem;
- Conhecer os conceitos e enunciados descritivos na área especialização de enfermagem médicocirúrgica à pessoa em situação perioperatória;
- Conceber planos de intervenção diferenciados na adaptação aos processos de transição
saúde/doença à pessoa e sua família/pessoa significativa a vivenciarem experiência
cirúrgica/anestésica;
- Implementar as intervenções planeadas tendente à vigilância, monitorização e terapêutica,
prevenindo complicações e eventos adversos decorrentes da experiência cirúrgica/anestésica que
careçam de meios de intervenção avançados;
- Adaptar a liderança e a gestão dos recursos em contexto perioperatório visando a garantia da
qualidade dos cuidados e dotações seguras, de acordo com as áreas de atuação;
- Promover condições de boa prática e dotações seguras para o início e/ou continuidade dos
procedimentos cirúrgicos e anestésicos.
Enfermeiros

Duração

312 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.
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.
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.
Liliana Mota
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Mestre em Informática Médica.
Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Pós-Graduação em Enfermagem Avançada, Pós-
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Graduação 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.
Luísa Pais Ferreira
Mestre em Supervisão. Enfermeiro, Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 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

TOTAL

CONTATO

Enquadramento conceptual da enfermagem perioperatória

54

T:8; TP:4; PL:6

2

Enfermagem à pessoa em situação perioperatória

432

T:50; TP:44;
PL:50

16

Organização dos cuidados perioperatórios

216

T:30; TP:30;
PL:24; S:6

8

Segurança e gestão do risco perioperatório

189

T:30; TP:24;
S:6

7

891

312

33

TOTAIS

Calendarização
Inscrição
Documentos
para
candidatura
Requisitos
mínimos
Vagas
Taxas e
Propinas

Informações

ECTS

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: 1.617€ (mil seiscentos e dezassete euros) podendo ser paga:
a) Em 8 mensalidades de 202,13€ (duzentos e dois euros e treze 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
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565
E-mail: ingresso@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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