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Finalidade

lid
o

pa

ra

Refletir sobre aspetos fundamentais dos cuidados de enfermagem nefrológica analisando aspetos históricos,
ético-legais, profissionais e culturais da prática dos cuidados à pessoa com alteração da eliminação renal, desde
o tratamento conservador à transplantação renal - relacionados com a instituição da terapêutica e aos aspetos
éticos mais relevantes para cada situação.
Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

1) Adquirir conhecimentos sobre a evolução histórica das terapêuticas de substituição renal e implicações
produzidas na prática profissional de enfermagem nefrológica;
2) Conhecer a legislação relacionada com a Enfermagem e com a cirurgia de transplantação renal,
discutindo as implicações destas leis sobre os doentes e os enfermeiros;
3) Debater algumas questões ético-legais relacionadas com o papel do enfermeiro na atualidade;
4) Conhecer os dilemas ético-deontológicos da Enfermagem Nefrológica analisando-os de acordo com um dos
modelos existentes sobre tomada de decisão ética;
5) Explorar os aspetos éticos, legais e deontológicos relacionados com a escolha, interrupção ou suspensão da
modalidade de tratamento indicada para a pessoa doente.
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Conteúdos Programáticos

vá
In

I. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DAS TERAPIAS DE SUBSTITUIÇÃO RENAL E DA PRÁTICA DE
ENFERMAGEM NEFROLÓGICA
II. ÉTICA, MORAL E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

lid

1. Modelos explicativos de análise ética

o

2. A Deontologia profissional: o Código Deontológico do Enfermeiro

pa

3. Referentes éticos relevantes: instituições nacionais e europeias; normas e diretivas nacionais e europeias.

IV. O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO ÉTICA

o

eit

2. Legislação

ef

1. Direitos e deveres do enfermeiro

ra

III. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO NA ENFERMAGEM NEFROLÓGICA

1. A transplantação renal

de

V. PROBLEMAS BIOÉTICOS CONTEMPORÃNEOS NA ENFERMAGEM NEFROLÓGICA

ce

2. Proporcionalidade dos tratamentos

fic

4. Acesso ao tratamento

rti

3. Investigação e experimentação em enfermagem nefrológica

ão
aç

Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
O Capítulo I permite situar os estudantes na evolução que a tecnologia dialítica teve desde o seu aparecimento
até à atualidade, dando origem ao questionamento ético associado a estas tecnologias em saúde. Os Capítulos
lI, IlI e IV fornecem os conhecimentos básicos de ética, deontologia e enquadramento legislativo que permitem
aos estudantes tomarem decisões éticas sobre situações de cuidados em enfermagem nefrológica. O Capítulo
V desenvolve um conjunto de questões e resoluções associadas aos problemas éticos da transplantação renal
com os vários tipos de dadores: cadáver, vivo e cruzado.
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(T) Teórico

10

(TP) Teórico Pratico

50

ão

Carga Horária

(TC) Trabalho de campo
Anual

(S) Seminário

fic

Horas
Contacto

aç

(PL) Prática Laboratorial

rti

(E) Estágio

ce

(OT) Orientação e
tutorial

de

(O) Outra

eit

o

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

150

ef

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

ra

Metodologias de Ensino

vá

Avaliação

lid
o

pa

Os métodos de ensino são nas aulas teóricas de exposição, ficando as aulas teórico-práticas destinadas à
descrição e resolução de problemas éticos, com a supervisão do professor, tanto na construção dos problemas,
como na sua análise e fundamentação. Para a tomada de decisão relativa a uma situação de cuidados será
incentivada a pesquisa bibliográfica específica do problema e o uso de métodos de tomada de decisão que
permitam chegar a pareceres claros sobre as situações de cuidados.

In

Avaliação Final - Trabalho escrito sobre a análise ético-deontológica e legal de um dilema/problema da prática
profissional, que é também apresentado e debatido em grupo e na turma.
Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
Os objetivos cognitivos, 1, 2 e 4 serão desenvolvidos através de exposição de conteúdos.
Os objetivos de tomada de decisão sobre problemas ético-legais da área da enfermagem nefrológica, 3 e 5,
serão desenvolvidos por debate e discussão em grupos supervisionados, completados por pesquisa de
bibliografia específica adequada ao problema ético-legal em causa.
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