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2021-22
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Unidade Curricular:
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Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização em Enfermagem
Médico-Cirúrgica, Área de Especialização em Enfermagem Nefrológica

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6
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Curso

Equipa Pedagógica
Mª Eulália Novais

Docentes

Mª Eulália Novais e dois peritos externos convidados

ef
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o

Regente / Coordenador

Finalidade
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Promover a atualização de intervenções de enfermagem especializadas à pessoa com alteração da
função renal baseadas na melhor e mais atual evidência científica
Atualizar conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, genética e todos os processos físicos e bioquímicos
inerentes ao aparecimento da doença renal
Promover o conhecimento das diferentes modalidades de tratamento de substituição da função renal

vá

Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

Aprofundar conhecimentos de anatomia e fisiologia renal, e de outras áreas disciplinares fundamentais,
para compreender as alterações da função renal da pessoa
Fundamentar a prática de cuidados, elaborando diagnósticos de enfermagem e intervenções de
Enfermagem especializadas e personalizadas à pessoa com alteração da função renal, baseados na
melhor e mais recente evidência cientifica
Analisar o processo de adaptação da pessoa com compromisso renal sua família ou pessoa significativa,
à doença crónica, à terapêutica de substituição renal e ainda a sua reintegração na sociedade
Capacitar para detetar precocemente alterações de saúde da pessoa com alteração da eliminação renal,
resultantes do tratamento
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Conteúdos Programáticos
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Natureza e âmbito da enfermagem nefrológica
Fisiopatologia do Rim
Doenças do Rim e sua classificação: doença renal crónica, lesão renal aguda
Tratamento da doença Renal crónica: dialise peritoneal; Hemodiálise; Transplante Renal; Tratamento
conservador
Acessos para diálise: acessos arteriovenosos; cateteres para hemodiálise; cateteres para diálise
peritoneal
Comorbilidades e complicações da doença renal: diabetes; hipertensão arterial alterações
hidroeletrolíticas ácido base; anemia, alterações cálcio e fosforo
A alimentação na pessoa com doença renal
A doença renal ao longo da vida
Intervenções e gestão dos cuidados de enfermagem à pessoa com patologia renal e sua família
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Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

o

Os conteúdos programáticos foram adaptados aos objetivos de aprendizagem e estão em conformidade com as
competências definidas para o curso de mestrado em que se insere e também com as competências
específicas para o enfermeiro de nefrologia (EDTNA/ERCA). Pretende-se que o estudante desenvolva um
conhecimento especializado, através de um quadro de referências que o ajude na tomada de decisão e em
novas formas de estar e fazer e que seja promotor de saúde e defensor dos direitos do doente na equipa
multidisciplinar.
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(TP) Teórico Pratico

20
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(T) Teórico

rti

Carga Horária

Horas
Contacto

(TC) Trabalho de campo
(S) Seminário

Anual

ão
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(PL) Prática Laboratorial

(E) Estágio
(OT) Orientação e
tutorial
(O) Outra
Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado
Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
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Metodologias de Ensino

ão

Sessões Teóricas e Teórico Práticas.

aç

Avaliação
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Avaliação periódica com recurso a uma prova escrita individual com ponderação de 70% e um trabalho
individual com ponderação de 30%.
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Exame final
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Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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As metodologias de ensino, Sessões Teóricas e Teórico Práticas, foram adaptadas aos objectivos de
aprendizagem tendo em consideração o perfil do enfermeiro especialista que se pretende que atinja. As
sessões teóricas têm como objetivo fundamentar um conhecimento técnico-científico que certifique um cuidado
de enfermagem baseado na melhor evidencia cientifica que garanta intervenções de enfermagem
especializadas. Nas sessões teóricas-práticas serão trabalhados temas específicos e pretende-se que o
estudante desenvolva uma capacidade crítica e argumentativa através da análise de situações de cuidados de
enfermagem.
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Será ainda utilizada bibliografia identificada como específica a cada tema a trabalhar para avaliação
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