FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2015-2016

CURSO DE P.L.E. ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO

Unidade curricular:
Enfermagem de Reabilitação
Curricular Unit:

Rehabilitation Nursing

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Desenvolver conhecimentos específicos da enfermagem de reabilitação em diferentes áreas de cuidados
Desenvolve habilidades competências do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação
Competências
Reflete sobre o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação nas diferentes áreas
dos cuidados;
Sabe e reflete sobre a natureza da tomada de decisão em enfermagem de reabilitação, nas diferentes
áreas de cuidados e contextos de trabalho.
Demonstra capacidade para ajustar os cuidados de Enfermagem de Reabilitação ao utente e família de
forma a dar resposta efetiva às suas necessidades
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)

Develop specific knowledge of rehabilitation nursing in different areas of care
Develops skills competencies of nurse specialist in Rehabilitation Nursing
Skill
Reflects on the role of nurse specialist in rehabilitation nursing in different areas of care;
Knows and reflects on the nature of decision making in rehabilitation nursing in different care
and work contexts.
Demonstrates ability to adjust the Rehabilitation Nursing care to the patient and family in order
to respond effectively to their needs

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Disfunção motora em situações específicas
Reeducação funcional respiratória
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Problemas clínicos com disfunção de movimento
Prestação e gestão de cuidados
Intervenções de enfermagem de reabilitação
Atividades da vida diária e auto cuidado
Syllabus (1000 caracteres)

Motor dysfunction in specific situations
Respiratory rehabilitation
Clinical problems with movement dysfunction
Delivery and care management
Rehabilitation nursing interventions
Darya life activities and self-care

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Paulsen, F. & Waschke, J. (Coord.). (2012). Sobotta atlas de anatomia humana. (23ª ed.). (M. S.
Narciso, Trad.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Cruz, A.G. (1997). Técnicas de reabilitação II. (Vol. 2). Coimbra: Formasau.
Hoeman, S.P. (2011). Enfermagem de reabilitação: prevenção, intervenção e resultados esperados. (4ª
ed.). (C. Saraiva, Trad.). Loures: Lusodidacta.
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