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Habilitar o enfermeiro a prestar cuidados á pessoa com doença renal
crónica (DRC) que necessite de tratamento substitutivo da função
renal (TSFR) – Técnica de hemodiálise.
Planear intervenções adequadas com vista á satisfação das
necessidades da pessoa em diálise

A doença renal crónica
Abordagem ética ao doente crónico
Comunicação com o doente crónico
Abordagem multidisciplinar na pessoa com doença crónica

Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

 Através dos conteúdos programáticos pretende-se que os estudantes
no final da UC consigam atingir os objectivos propostos

Metodologias de ensino Uma parte do trabalho do estudante decorre de sessões presenciais de contato
(avaliação incluída) direto entre estudante e professor, em que a estrutura é essencialmente teórica,
[indicar os produtos, critérios e nomeadamente:
pesos de avaliação]
 Exposição e síntese de caracter teórico, pelo docente, para enquadrar
(máx1000 carateres)
o estudo dos temas, sugestão de bibliografia e outros recursos que
permitam uma pesquisa orientada.
 Será privilegiada a Orientação Tutorial (OT), que deverá consistir no
acompanhamento dos estudantes individualmente ou em pequenos
grupos (previamente definidos pelo docente), sendo direccionada
principalmente para o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem autónoma, através do acompanhamento, pelo docente,
de exercícios e trabalhos individuais ou de grupo.
A avaliação das aprendizagens do estudante, nesta unidade curricular,
contemplará a avaliação quantitativa e qualitativa. Serão avaliadas através de
um momento de avaliação sob a forma de trabalho individual ou de grupo a
definir com os estudantes

Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

Com as metodologias utilizadas pretende-se que os estudantes consigam
compreender e reflectir a problemática de um doente crónico com
especificidades muito próprias: o doente hemodialisado

Bibliografia

[de acordo com as normas
em vigor no IPP/Unidades
Orgânicas]
(máx1000 carateres)
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