FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (UC)
Ano letivo

2017 - 2018

Ano/Semestre curricular 1º Semestre
Curso

Pós Graduação em Hemodialise

Unidade Curricular Estágio

[designação e tipo/se é do tipo
obrigatório ou optativo]
(máx100 caracteres)

Língua de ensino
ECTS - tempo de
trabalho (horas)

Português
ECTS

Total
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T - Teóricas; TP - Teórico-práticas; PL - Prática-laboratorial; S - Seminário; OT - Orientação tutorial; TC - Trabalho
de campo; E – Estágio; O* - Outras horas caraterizadas como Ensino Clínico ao abrigo da Diretiva nº 77

Docente José Rui Casaca Duro Costa, professor Adjunto, 210 horas
Responsável/Carga
letiva

[Nome completo, categoria,
número de horas letivas,
contacto de email]
(máx1000 caracteres)

Outros Docentes e Enfermeiro Luís Anacleto Enfermeiro Chefe na Fundação Renal Portuguesa
respetivas cargas letivas
[Nomes completos,
categorias, número de horas
letivas, contacto de email]
(máx1000 caracteres)

Pré-requisitos Unidades Curriculares Teóricas e Teórico/práticas

[unidades curriculares que
lhe devem preceder ou
competências à entrada]

Objetivos de - Prestar cuidados de enfermagem ao doente em programa de hemodiálise
aprendizagem/ - Descrever os objectivos da Hemodiálise
[Descrição dos objetivos - Desenvolver e consolidar competências na identificação de problemas de
gerais e/ou específicos] enfermagem e no planeamento, execução e avaliação dos cuidados de
[Conhecimentos, aptidões e enfermagem ao doente insuficiente renal em programa de hemodiálise
competências a desenvolver
- Integrar capacidades de intervenção em métodos e técnicas básicas, no
pelos estudantes]
âmbito da pessoa em diálise
(máx1000 carateres)
- Prestar cuidados de enfermagem a pessoas portadoras de acesso vascular
Conteúdos
Programáticos

(máx1000 carateres)

o
o
o
o
o

o

ESS.SA.19-Rev.6

Técnicas Dialíticas
Hemodiálise
Monitor da diálise
Acessos Vasculares
Clinica Diálise (Orgânica funcional)
Cuidados de enfermagem à pessoa em diálise

Demonstração da coerência Através dos conteúdos programáticos pretende-se que os estudantes no final
entre os conteúdos e os da UC consigam atingir os objectivos propostos
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Metodologias de ensino
(avaliação incluída)

[indicar os produtos, critérios e
pesos de avaliação]
(máx1000 carateres)

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

Bibliografia

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

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

Com as metodologias utilizadas pretende-se que os estudantes consigam
cuidar de um utente durante uma sessão de hemodiálise
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Situações especiais
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