EMENTAS DAS DISCIPLINAS
CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM
Caracteriza os principais sistemas corporais através da abordagem anatômica, da
biologia tecidual e do desenvolvimento.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Métodos de estudo anátomo-citohistológicos
•
Terminologia anatômica
•
Planos e eixos
•
Fundamentos de biologia celular
•
Prática microscópica
•
Aspectos morfológicos dos tecidos de sustentação e do sistema locomotor tecido conjuntivo propriamente dito e osteologia
•
Aspectos morfológicos dos tecidos de sustentação e do sistema locomotor citoesqueleto celular, tecido muscular e miologia
•
Aspectos morfológicos dos tecidos de sustentação e do sistema locomotor tecido cartilaginoso
•
Aspectos morfológicos dos tecidos de sustentação e do sistema locomotor tecido ósseo
•
Sangue e linfa
•
Sistema cardiorrespiratório
•
Anátomo-histologia do sistema nervoso
•
Células epiteliais de revestimento
•
Tecido epitelial de revestimento
•
Células secretoras
•
Sistema digestório
•
Tecido epitelial secretor
•
Sistema genito-urinário
•
Sistema nervoso
•
Pele e anexos
DISCIPLINA: Introdução ao Estudo da Enfermagem
CRÉDITOS: 02
C/H TOTAL: 34 horas
EMENTA
Desenvolve o conhecimento sobre o estudo da evolução histórica da enfermagem;
teorias e perspectivas da profissão, com enfoque no Brasil.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Evolução histórica da enfermagem no mundo: período instintivo, sacerdotal,
medieval, contemporâneo e terceiro milênio.
•
A História da enfermagem no mundo, Brasil e RS. Época do descobrimento das
primeiras escolas, evolução educacional e mulheres que fizeram a história na
enfermagem.
•
O significado do cuidar/cuidado. Humanização do cuidado na enfermagem.
•
Comunicação na área de saúde. Ética e postura profissional. O Enfermeiro e as
equipes de enfermagem, perfil, áreas de atuação, papéis e perspectivas de trabalho.
•
Teorias de enfermagem, conceitos e elementos de uma teoria. As principais
teorias de enfermagem.
•
Visão geral do Processo de Enfermagem: definição, importância, etapas e
utilização.
•
Trabalho das entidades de classe: COFEN, COREN, ABEN, Sindicato dos
Enfermeiros. Atividades do Enfermeiro. O papel de cada entidade, bem como direitos,
deveres e atribuições do enfermeiro.
•
Formação do enfermeiro na ULBRA: histórico e apresentação.
CICLO DE FORMAÇÃO GERAL
DISCIPLINA: Sociedade e Contemporaneidade
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Estudam os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia), bem como sua aplicabilidade como
recurso analítico ao contexto nacional e internacional para a compreensão dos
fenômenos sociais, políticos e culturais das sociedades contemporâneas, em especial
da sociedade brasileira.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Ciência Política: conceito e importância.
•
Cultura: um conceito antropológico.
•
Sociologia: objeto de estudo e sua importância.
•
Positivismo: Émile Durkheim: sua obra e história. Pressupostos básicos do
Positivismo.
•
Historicismo: Max Weber: sua obra e história. Pressupostos básicos do
Historicismo.
•
Marxismo: Karl Marx: sua obra e história. Pressupostos básicos do marxismo.
•
Liberalismo Clássico.
•
Neoliberalismo.
•
Globalização.
•
DISCIPLINA: Comunicação e expressão
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68

EMENTA
Produção textual. Coesão textual: anafóricos e articuladores. Coerência textual.
Elaboração de parágrafo: definição, tópico frasal, desenvolvimento. Elaboração de
dissertação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. Níveis de
Linguagem. Escritura do resumo, resenha crítica e recensão. Revisão gramatical da
fonética, fonologia e sintaxe.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Níveis de linguagem
•
Coesão e coerência
•
Estudo do parágrafo. Estrutura do parágrafo padrão. Parágrafo. Formas de
organizar o desenvolvimento de parágrafos.
•
Paráfrase.
•
Resumo.
•
Ortografia, semântica e acentuação gráfica.
•
Colocação pronominal.
•
Texto dissertativo. Conceito, estrutura, produção.
•
Concordância nominal. Concordância verbal.
•
Regência nominal e verbal.
•
Crase.
•
DISCIPLINA: ESTUDOS EM FISIOLOGIA HUMANA
CRÉDITOS: 8
C/H TOTAL: 136
EMENTA
Estudo dos principais sistemas corporais através da abordagem anatômica, da biologia
celular e do desenvolvimento.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Introdução à Fisiologia a Homeostasia, níveis de organização: nível químico,
nível celular, nível tecidual, nível orgânico, nível sistêmico e nível do organismo.
•
Célula como estrutura morfofisiológica do ser vivo.
•
Membranas celulares, características.
•
Tipos de transporte celular.
•
Potenciais de membrana (potencial de repouso e potencial de ação).
•
Sistema Nervoso Central - Neurofisiologia.
•
Sistema nervoso Autônomo e Somático.
•
Sistema músculo esquelético.
•
Sistema hematopiético.
•
Sistema cardiovascular.
•
Sistema respiratório.
•
Sistema digestório.
•
Sistema endócrino.
•
Sistema reprodutor.
•
Sistema renal.
•
Conceitos químicos (revisão).
•
Compostos orgânicos e inorgânicos no organismo e suas funções.

•
Homeostasia: sistemas de controle, retroalimentação positiva e negativa.
•
Potencial de hidrogênio (pH) celular e sistema tampão.
•
Metabolismo: conceito, metabolismo basal, integrante dos processos vitais.
•
Bioenergética: tipos de energia em reações químicas, transformações de
energia, moeda energética – ATP, sistemas energéticos, utilização energética pelo
corpo humano.
•
Metabolismo dos compostos orgânicos: glicídios, lipídeos e proteínas.
•
Integração metabólica.
DISCIPLINA: Instrumentalização Científica
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Processos e métodos de conhecimento. Epistemologia da ciência. A Pesquisa. Tipos de
pesquisa. Projeto de pesquisa. Relatório de pesquisa. Normas técnicas para elaboração
de trabalhos científicos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
O ato de estudar
•
O problema do conhecimento
Normas técnicas para os trabalhos científicos
•
A produção do conhecimento científico
•
A execução da pesquisa.
DISCIPLINA: Exame Físico em Enfermagem
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
A disciplina de Exame Físico em Enfermagem proporciona ao educando subsídios para
avaliação e detecção das necessidades dos clientes através do exame físico completo,
por meio da associação de conhecimentos de morfologia humana, fisiologia humana e
teorias de enfermagem. Permite ao educando aprimoramento da aplicação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) utilizando-se do método
denominado “Processo de Enfermagem”. Desta forma, a disciplina fornece subsídios
para um planejamento da assistência de acordo com as necessidades dos pacientes.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
O Processo de Cuidar e o Ser Enfermeiro;
•
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de
Enfermagem;
•
Técnicas e Materiais para o Exame Físico;
•
Exame Físico da cabeça e pescoço;
•
Exame Físico do tórax: aparelho cardiovascular;
•
Exame Físico do tórax: aparelho respiratório;
•
Exame Físico do abdome: aparelho digestório;
•
Exame Físico do abdome: aparelho urinário;

•
Exame Físico da pele;
•
Exame Físico do aparelho locomotor.
•
DISCIPLINA: Genética e Biologia Molecular
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA
Aborda os princípios da genética básica, com ênfase nos mecanismos hereditários da
espécie humana, normais e patológicos. Discute avanços recentes ligados à
enfermagem.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à Biologia Celular
•
Componentes da célula
•
Mecanismos Moleculares e Genéticos Básicos
•
Alterações Cromossômicas e Síndromes Hereditárias
•
Replicação do DNA, Reparo e Recombinação.
•
Desconstrução do Código Genético
•
Biologia Molecular e a Medicina Personalizada
•
Expressão Gênica
•
Internalização Celular
•
Metodologias Moleculares e Genéticas
•
Sinalizações Celulares e Mecanismos de Transdução
•
Conhecimento em Genes Críticos.
DISCIPLINA: Microbiologia
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
Ementa: Estuda a morfologia, fisiologia, genética e identificação das bactérias
residentes e das patogênicas para o homem. Principais características de vírus e
fungos. Crescimento e controle de microrganismos. Resistência a antibióticos,
contaminação cruzada e infecção hospitalar.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Histórico da Microbiologia. Importância do estudo da microbiologia para o
Curso de Enfermagem
•
Morfologia celular bacteriana
•
Genética microbiana
•
Microbiota bacteriana normal
•
Curva de crescimento microbiano
•
Controle do crescimento microbiano – esterilização, desinfecção
•
Resistência a antibióticos
•
Bactérias oportunistas e patogênicas (Staphylococcus, Streptococcus,
Mycobacterium, Neisseria, Acinetobacter, Pseudomonas)
•
Estudo geral dos Vírus
•
Micologia geral

•
Contaminação cruzada e infecção hospitalar
•
DISCIPLINA: Estudos em Patologia Humana
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
Estudos em Patologia Humana propicia a compreensão dos conceitos relacionados às
diversas etiologias e suas implicações morfofisiológicas. Estuda as doenças.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução ao Estudo da Patologia
•
Patologia Geral
•
Respostas Celulares
•
Inflamação
•
Processos de Renovação e Reparo
•
Radicais Livres
•
Doenças Infecciosas
•
Neoplasias
•
Bases Moleculares das Neoplasias
•
Patologia Ambiental
•
Doenças Nutricionais
•
Síndrome metabólica
•
Distúrbios Hemodinâmicos
•
Doenças dos Sistemas dos Órgãos
•
Fisiopatologia do Sistema Cardiovascular
•
Fisiopatologia do Sistema Respiratório
•
Fisiopatologia do Trato Gastrointestinal
•
Fisiopatologia do Sistema Endócrino
•
Fisiopatologia dos Sistemas Ósseos e Articulares
•
Fisiopatologia do Sistema Nervoso Periférico
•
Fisiopatologia do Sistema Nervoso Central
•
Abordagens na área da Medicina Complementar
•
Inovações nos Diagnósticos Patológicos.
•
DISCIPLINA: Parasitologia
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA: Considerações gerais sobre os principais parasitas humanos. Estudo dos
principais grupos de protistas, helmintos, artrópodes transmissores e causadores de
doenças ao homem. Estudo do controle e profilaxia das doenças parasitárias humanas
mais aplicáveis ao exercício das atividades de enfermagem, importância
epidemiológica dos parasitos e concepção atualizada das interações hospedeiroparasitas.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução e histórico da parasitologia

•
Divisão da Parasitologia e seus principais ramos do conhecimento
•
Classificação dos Parasitas e métodos de diagnóstico em parasitologia
•
Principais parasitos humanos: Ciclo de vida, profilaxia, controle
•
Protozoários parasitas sanguíneos: Plasmodium, Trypanosoma cruzi
•
Parasitas intestinais: Entamoeba, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Ascaris
lumbricoides, Taenia solium e Taenia saginata, Ancilostoma duodenale e Necator
americanus
•
Protozoários e helmintos parasitas teciduais
•
Artrópodes parasitas teciduais
•
Parasitas cavitários: Fasciola hepatica e outros trematódeos; Trichomonas sp
•
Parasitas teciduais; Larva migrans visceral; angiostrongilose e lagoquilascariose
•
Parasitoses teciduais e sanguíneas: Toxoplasmose, Malaria, Filarioses,
Esquistossomoses, Leishmanioses e Tripanossomoses
•
Parasitoses da Pele e de Sistema Musculoesquelético
•
Ectoparasitoses: Escabiose, tungiose, miioses, piolhos, pulgas; noções gerais de
entomologia. Parasitoses teciduais: Hidatidose, Cisticercose, Larva Migrans Cutânea.
DISCIPLINA: IMUNOLOGIA
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA Estudo dos mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas
inter-relações com agentes infecciosos e não infecciosos. Células responsáveis pela
resposta imune específica. Compreensão da imunoprofilaxia ativa e passiva. Processos
patológicos decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta
imunológica.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à Imunologia – Histórico. Importância do estudo da Imunologia para
Enfermagem.
•
Hematopoese
•
Tecido e órgãos linfoides – ontogenia de células B e T
•
Componentes do sistema imune inato e adquirido
•
Antígenos e antígenos de histocompatibilidade
•
Apresentação antigênica (Apresentação de antígenos endógenos e exógenos)
•
Resposta imune celular
•
Resposta imune humoral
•
Resposta inflamatória
•
Citocinas e regulação da resposta imune
•
Imunoprofilaxia
•
Mecanismos Efetores Imunes
•
Inflamação
•
Reações de Hipersensibilidade.
•
DISCIPLINA: FARMACOTERAPIA
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68

EMENTA
Proporciona conhecimentos que permitem aos alunos correlacionarem o mecanismo
de ação dos fármacos com suas respectivas ações terapêuticas e seus efeitos adversos.
Fornece a base teórica para o entendimento dos esquemas de administração de
fármacos, através do estudo da farmacocinética, dinâmica e dos fatores que a
influenciam.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à Farmacologia – Fundamentos e Princípios
•
Farmacologia Molecular
•
Conhecimento Molecular de Metabolizadores
•
Atuação dos Fármacos por Sistemas de Órgãos
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Nervoso
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Cardiovascular
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Renal
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica dos Antimicrobianos
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Respiratório
•
Farmacologia Molecular e os Antineoplásicos
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Digestivo
•
Fisiopatologia e Farmacoterapêutica das Drogas no Sistema Endócrino
•
Realidade Farmacológica nos Serviços de Saúde Pública
•
Farmacoterapia na Saúde do Homem e da Mulher
•
Aritmética Farmacológica
•
DISCIPLINA: Módulo de Prática Supervisionada em Semiologia
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
O Módulo de Prática Supervisionada em Semiologia proporciona ao educando
conhecimento da terminologia assim como o reconhecimento dos sinais e sintomas
apresentados pelo indivíduo no processo saúde e doença e no cuidado.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Conceitos: semiologia, sinais e sintomas;
•
Conceitos de cuidado e cuidar;
•
Necessidades humanas básicas;
•
Relação enfermeiro/paciente/cliente, tipos de paciente, direitos do paciente;
•
Prontuário do paciente;
•
Sono e repouso;
•
Higienização das mãos e medidas de bloqueio epidemiológico;
•
Dor;
•
Estado geral, nível de consciência, fala e linguagem;
•
Avaliação do estado de nutrição e hidratação;
•
Avaliação do Sistema Tegumentar;
•
Desenvolvimento físico, biótipo, atitudes, peso e altura;

•
Musculatura, movimentos involuntários, linfonodos, enfisema subcutâneo,
veias superficiais, circulação colateral;
•
Sistematização da assistência de Enfermagem/Processo de Enfermagem;
•
Linguagens Padronizadas de Enfermagem: NANDA, NIC, NOC;
•
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE.
•
DISCIPLINA: Módulo de Semiotécnica
CRÉDITOS: 8 C/H TOTAL: 136
EMENTA
Desenvolve o conhecimento teórico e prático de enfermagem nos procedimentos
básicos e complexos para prestar assistência integral às necessidades humanas básicas
do indivíduo e família, desde o momento de sua admissão a nível hospitalar e/ou
ambulatorial até sua alta e reintegração na comunidade.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Intervenções de Enfermagem relacionadas com o ambiente biologicamente seguro:
•
Atividade de manutenção de um ambiente seguro.
•
Infecções hospitalares (histórico, conceitos: infecção hospitalar, infecção
comunitária).
•
Princípios científicos que norteiam os procedimentos de enfermagem.
•
Lavagem e degermação das mãos, conceito de assepsia, antissepsia,
degermação, desinfecção.
•
Assistência na prevenção e controle das infecções hospitalares (precauções e
isolamento).
•
Técnicas de instalação de bloqueio epidemiológico.
•
Material para instalar um bloqueio epidemiológico.
•
Educação em serviço da equipe-paciente-família quanto ao isolamento e na
medida de precaução.
•
Comissão de controle de infecção hospitalar.
•
Serviço de infecção hospitalar.
•
Funções do enfermeiro no SCIH.
Intervenções de enfermagem relacionadas ao processamento dos materiais
hospitalares:
•
Métodos de esterilização (noções), reconhecimento e validade da esterilização
dos materiais (controles químicos dos reagentes e dos controles biológicos de microorganismos - padrão).
•
Soluções desinfetantes, conforme CCIH, limpeza e preparo dos materiais
(instrumental, vidro, borracha).
•
Acondicionamento (tipos) e identificação do material e armazenamento.
•
Manuseio do material esterilizado.
•
Destino do material (esterilizado), usado e sujo.
•
Uso de EPI (avental limpo, esterilizado e calçamento de luvas esterilizadas).
Intervenções de enfermagem relacionadas à admissão e transferência de um paciente,
em uma unidade de internação:
•
Hospital, conceito, classificação.

•
Unidade do paciente: conceito, componentes, limpeza e preparo da unidade,
limpeza terminal e concorrente.
•
Arrumação do leito (tipos de cama).
Intervenções de enfermagem relacionadas com a manutenção da temperatura
corporal:
•
Aplicação de calor e frio. Revisão do Processo de Enfermagem.
Intervenções de enfermagem relacionadas à oxigenioterapia, aspiração de secreções
orofaríngeas e nebulização.
•
Tipos de válvulas e de gases.
•
Instalação e troca de cateteres.
•
Nebulização (tipos).
•
Aspiração de secreções naso-oro-faringéias (técnica de aspiração, tipos de
cateteres, pressão da válvula e frascos de aspiração).
Intervenção de enfermagem relacionada à restauração da integridade da pele.
•
Tipos de feridas.
•
Tipos de cicatrização.
•
Tipos de curativos.
•
Tricotomia.
•
Material para o procedimento.
•
Técnica propriamente dita.
Intervenção de enfermagem relacionada ao uso de ataduras.
•
Tipos de ataduras.
•
Formas de colocação e retirada.
Intervenção de enfermagem relacionada ao preparo e administração de
medicamentos.
•
Princípios de preparo e administração de medicamentos.
•
Vias de administração (SC, SL,VO, ocular, retal, vaginal, inalatório, otológica, ID,
IM, EV, uso de abocath e soroterapia).
•
Fatores que justificam a utilização da via parenteral.
•
Cálculo do volume/horário (soluções parenterais).
Intervenção de enfermagem relacionada à higienização do paciente.
•
Material para as respectivas higienizações.
•
Banho no leito (dependência total, parcial e com supervisão).
•
Higiene do couro cabeludo.
•
Higiene das mãos e rosto.
•
Higiene oral nos pacientes com ou sem próteses dentárias, a pacientes que
necessitam de auxílio.
•
Higiene perineal (masculina, feminina, colocação e retirada de comadre e
papagaio).
•
Tricotomia facial (barba).
Intervenções de enfermagem relacionadas à coleta de exames.
•
Tipos de exames e de culturas (sangue, urina, fezes, escarro, secreções e
drenagens).
•
Orientação e preparo do paciente.
Intervenções de enfermagem relacionadas ao conforto, à movimentação, imobilização
e contensão mecânica do paciente.

•
Mecânica corporal do paciente e dos funcionários.
•
Posicionamento do paciente no leito (tipos de posição).
•
Mobilização do paciente no leito ativa e passiva.
•
Massagem de deslizamento.
•
Úlceras de pressão, fatores desencadeantes, prevenção, estágios e cuidados.
Intervenções de enfermagem relacionadas ao transporte.
•
Mecânica corporal do paciente e dos profissionais.
•
Deslocamento e transporte do paciente (cama – maca – cama – cadeira de
rodas).
•
Auxílio ao paciente na deambulação.
Intervenção de enfermagem relacionada à alimentação.
•
Vias de administração da alimentação.
•
Alimentação por via oral em paciente com dependência total ou parcial.
•
Técnica de colocação das sondas e alimentação por SNG e SNE.
•
Cuidados na administração da alimentação (VO, SNG, SNE), registro em
formulário próprio.
Intervenções de enfermagem relacionada às eliminações.
•
Eliminação fecal (enema retal, remoção de fecalomas).
•
Eliminação urinária (sondagem vesical, cateterismo vesical masculina e
feminina).
•
Uso de preservativo e uripen, sistema de coletores de urina, coleta de
urocultura no paciente com sonda.
•
Outras eliminações, urina, sangue, secreções, drenagens.
•
Controle hídrico, diurese e densidade urinária (anotações em formulário
próprio). Balanço hídrico parcial, total e cumulativo.
•
Terapia intravenosa em cateteres venosos centrais: tipos de cateteres,
indicações, manejos e cuidados de enfermagem.
•
Assistência de enfermagem aos pacientes com nutrição parenteral total e
parcial: indicações, complicações, manejos e cuidados.
Intervenções de enfermagem relacionadas à pacientes graves e agonizantes.
•
Assistência ao paciente com sinais de morte eminente e sua família.
•
Aspectos legais e religiosos.
•
Assistência pós-morte (cuidado e preparo e identificação do corpo após a
morte).
•
DISCIPLINA: Promoção e Educação em Saúde
CRÉDITOS: 2 C / H TOTAL: 34 hs/aula
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
Conceitos de Saúde
•
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças
•
Antropologia da Saúde
•
Educação em Saúde
•
Modelos pedagógicos
•
A educação e promoção da saúde à prática do enfermeiro: Grupos, Sala de
Espera e Consulta de Enfermagem.

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 32 H/A
EMENTA
Princípios e fundamentos básicos em nutrição humana. Trata da abordagem do ensino
básico da nutrição aplicada ao curso de enfermagem focado na saúde dos indivíduos
através da vigilância nutricional e de uma alimentação saudável.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICAS
•
Papel dos profissionais da saúde e interdisciplinaridade;
•
Histórico da Nutrição;
•
Segurança alimentar e nutricional x Qualidade de vida;
•
Tabus e hábitos alimentares;
•
Conceitos: nutrição, alimentação, nutrientes, alimentos;
•
Estudo dos nutrientes: glicídios, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais e
água;
o
Reeducação alimentar: alimentação saudável;
o
Pirâmide dos alimentos;
o
Nutrição nas diferentes etapas do ciclo vital;
•
Introdução à dietoterapia;
•
Noções básicas de dietas hospitalares, nutrição enteral, parenteral;
•
Nutrição na profilaxia de doenças: doenças cardiovasculares, hipertensão
arterial, hipercolesterolemia, diabetes melito, obesidade e osteoporose;
•
Amamentação.
DISCIPLINA: SAÚDE, BIOÉTICA E SOCIEDADE
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
Abordagem de conceitos, princípios, teorias, aspectos legais e políticas de saúde,
epidemiologia, sociologia, antropologia e ética na área da saúde. Conhecimentos
básicos sobre essas áreas, sua evolução histórica, indicadores de saúde, estudos
epidemiológicos, medidas de doenças, questões relacionadas à associação e
casualidade, bem como a ética associada. Modelos de atenção à saúde, planejamento
e gestão no âmbito do Sistema Único de Saúde. Conscientização do papel como
profissional de saúde e agente político na construção de um novo paradigma.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Problemas de saúde - Saúde, doença e cuidado.
•
Epidemiologia: conceito e história.
•
Epidemiologia descritiva: tempo, pessoa, lugar.
•
Epidemiologia descritiva: ambiente e doenças.
•
Epidemiologia analítica: Medidas de frequência de doença.
•
Indicadores epidemiológicos.
•
Sistemas de Informação em Saúde.
•
Bioética: definições, princípios e sua aplicabilidade na área da saúde.

•
Delineamento de estudos epidemiológicos.
•
Fundamentos da pesquisa epidemiológica (associação e causalidade).
•
Vigilância em saúde – Vigilância Epidemiológica, ambiental e sanitária.
•
Planejamento e Gestão de Políticas Públicas nos Programas de AIDS,
Hanseníase e Tuberculose (MS).
DISCIPLINA: SAÚDE MENTAL II
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Compreende os fatores relacionados ao adoecer psíquico, capacitando para
intervenções em diversas situações de Enfermagem e desenvolver competência
profissional (conhecimento e habilidade para comunicação verbal e escrita).
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Funções psíquicas e Psicopatologia.
•
Transtornos ansiosos.
•
Psicoses.
•
Transtornos do Humor.
•
Síndromes mentais orgânicas.
•
Emergências psiquiátricas.
•
Tratamentos Biológicos em Psiquiatria - Psicofarmacologia e ECT.
•
Dependências químicas e outras substâncias.
DISCIPLINA: Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher
CRÉDITOS: 04 C / H TOTAL: 68h
EMENTA
A proposta sedimenta-se nos conhecimentos do todo ciclo vital da mulher, da
sexualidade humana e do ciclo saúde - doença. Tem como ênfase a prevenção, visando
capacitar o acadêmico de enfermagem para a consulta de enfermagem à mulher,
abrangendo sua história, contexto cultural, social, psíquico e biológico, desenvolvendo
ações de saúde em níveis primário e secundário.
UNIDADES PROGRAMÁTICAS
•
Promoção, prevenção e educação em saúde da mulher;
•
Sistema reprodutor feminino;
•
Ciclo Menstrual e fisiologia hormonal;
•
Sexualidade;
•
Patologias ginecológicas e assistência de enfermagem;
•
Câncer de Colo, coleta de Cito Patológico, ações preventivas e educativas;
•
Câncer de mama/Prevenção e autoexame;
•
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS;
•
Cirurgias Ginecológicas e assistência de enfermagem;
•
Planejamento familiar;
•
Infertilidade;

•
Endometriose;
•
Menopausa;
•
Sistematização da Assistência em Enfermagem;
•
Consulta de enfermagem na saúde da mulher;
•
Processo de enfermagem;
•
Políticas de saúde.
•
DISCIPLINA: Módulo de Prática Supervisionada em Centro Cirúrgico
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA

Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos sobre administração e área física do
Centro Cirúrgico, CME (Centro de Material Esterilizado), e Sala de Recuperação Pósanestésica visando à integração dos diversos conteúdos sob a forma de prática
supervisionada.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Organizações: estrutura física, recursos humanos (equipes multiprofissionais) e
segurança;
•
Conceitos: centro cirúrgico, sala de recuperação, centro de material esterilizado
e terminologias cirúrgicas, classificação de cirurgias;
•
Processos de Enfermagem: aplicação do processo na Unidade de Centro
Cirúrgico;
•
Princípios do Controle de Infecção: paramentação, degermação e antissepsia
cirúrgica;
•
Centro Cirúrgico: recepção ao paciente, papel do enfermeiro no
transoperatório, posições cirúrgicas, tempos cirúrgicos, instrumentação cirúrgica
(papel da equipe), preparo das salas cirúrgicas, materiais e equipamentos específicos e
atribuições do enfermeiro;
•
Sala de recuperação pós-anestésica: recepção ao paciente, noções do exame
físico geral do paciente cirúrgico, acompanhamento e avaliação das possíveis
complicações pós-cirúrgicas e anestésicas, avaliação do paciente para transferências e
alta hospitalar, avaliação e atribuições do enfermeiro;
•
Centro de Material Esterilizado: processos de esterilização, acondicionamento e
validade. Padronização de artigos e atribuições do enfermeiro;
•
Anestesias: tipos de anestesias, cuidados no Peri operatório.
DISCIPLINA: SAÚDE MENTAL II
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Compreende os fatores relacionados ao adoecer psíquico, capacitando para
intervenções em diversas situações de Enfermagem e desenvolver competência
profissional (conhecimento e habilidade para comunicação verbal e escrita).
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Funções psíquicas e Psicopatologia.

•
Transtornos ansiosos.
•
Psicoses.
•
Transtornos do Humor.
•
Síndromes mentais orgânicas.
•
Emergências psiquiátricas.
•
Tratamentos Biológicos em Psiquiatria - Psicofarmacologia e ECT.
•
Dependências químicas e outras substâncias.
•
DISCIPLINA: Módulo de Prática Supervisionada em Saúde Sexual Reprodutiva da
Mulher
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
O Módulo de Prática Supervisionada em Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher,
proporciona ao acadêmico conhecimentos teóricos e práticos a fim de prestar
assistência à mulher no ciclo gravídico/puerperal, saudável e de alto risco.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Fisiopatologia da gestação;
•
Embriologia;
•
Pré-natal;
•
Desconfortos mais comuns na gestação;
•
Patologias obstétricas e assistência de enfermagem;
•
Gestação de Alto risco;
•
Aleitamento materno;
•
Consulta de enfermagem em saúde da mulher no ciclo gravídico/ puerperal;
•
Assistência de enfermagem no trabalho de parto;
•
Assistência de enfermagem à Puérpera e RN;
•
Puerpério patológico;
•
Políticas de saúde da mulher;
•
Sistematização da assistência de enfermagem;
•
Processo de enfermagem.
•
DISCIPLINA: Módulo de Prática Supervisionada na Saúde do Neonato
CRÉDITOS: 06 C/H TOTAL: 102
EMENTA
O Módulo de Prática Supervisionada na Saúde do Neonato proporciona ao acadêmico
subsídios que permitam prestar assistência integral de enfermagem ao recém-nascido
pré-termo, a termo e pós-termo.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Circulação fetal e neonatal
•
Classificação do Recém-Nascido (RN): pré-termo, a termo e pós-termo
•
Adaptação cardiopulmonar do RN

•
•

Sinais Vitais: parâmetros e transição neonatal
Cuidados Imediatos ao RN

•
•
•
•
•

Exame físico do recém-nascido
Cálculo da Idade Gestacional: capurro e ballard
Reflexos neonatais: sucção, fuga, moro, marcha ou caminhada, babinski
Termorregulação do recém-nascido
Pele do recém-nascido

•
Banho do recém-nascido
•
Alimentação do recém-nascido: gástrica, entérica e via oral
•
Problemas Gastrointestinais: refluxo gastroesofágico, intolerância a lactose,
atresia esofágica, síndrome do intestino curto, estenose intestinal
•
Problemas respiratórios: taquipneia transitória, síndrome da aspiração maciça de
mecônio, disfunção respiratória, pneumonia, doença da membrana hialina, pneumotórax,
apneia da prematuridade, displasia broncopulmonar
•
Icterícia Neonatal: associada à prematuridade, incompatibilidade de Rh e sistema ABO

•
Distúrbios hematológicos: anemia, hidropisia fetal, policitemia,
trombocitopenia, transfusões de sangue e derivados
•

Controle de infecção: lavagem de mãos

•
•
•

Método Canguru: conceito e técnica
Humanização e Ambiência do recém-nascido
Dor no recém-nascido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientações aos pais sobre a UTI Neonatal
Ventilação mecânica e Hipertensão pulmonar
Aspiração traqueal e de vias aéreas superiores
Administração de medicação e NPT
Punção venosa
Problemas cardíacos: insuficiência cardíaca, cardiopatias congênitas
Parada Cardiorrespiratória
Problemas neurológicos: convulsões, asfixia neonatal, exame neurológico
Orientação aos pais de crianças sequeladas
Cuidados pré e pós-operatórios
Perda perinatal
Dilemas éticos
Síndromes: down, Turner, edwards

•

Sistematização da assistência de enfermagem.

DISCIPLINA: Enfermagem nas Doenças Transmissíveis
CRÉDITOS: 2 C / H TOTAL: 34 hs/aula
EMENTA
Estuda as noções básicas das doenças transmissíveis e sua epidemiologia; Discute
questões relacionadas à associação de causa e efeito e analisa os principais aspectos
relacionados à vigilância em saúde e à promoção.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Doenças de interesse para saúde pública;
•
Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis;
•
Programa Nacional de Imunizações;

•
•
•
•

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
Tuberculose;
Hanseníase;
Infecções sexualmente transmissíveis.

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Estuda a estruturação e organização das redes de atuação em saúde, levando a
compreender o processo saúde-doença, buscando intervenções de forma
interdisciplinar na comunidade.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
História da Saúde Pública no Brasil;
•
O Sistema Único de Saúde;
•
Modelos Técno-assistenciais em Saúde;
•
A Atenção Básica e a Saúde da Família;
•
O Modelo Assistencial de Vigilância da Saúde;
•
Planejamento em Saúde;
•
Avaliação de Programas e Serviços de Saúde;
•
Saúde e Ambiente;
•
Comunicação e Participação em Saúde;
•
Humanização em saúde;
•
Economia da Saúde;
•
A Gestão da Atenção na Saúde;
•
Diagnósticos de enfermagem na Saúde Coletiva.
•
DISCIPLINA: Saúde da Criança e do Adolescente
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Proporciona ao educando subsídios que permitam conhecer, acompanhar e prestar
assistência de enfermagem às diversas etapas do desenvolvimento da criança e do
adolescente desde o nascimento até a idade pré-escolar e escolar dentro dos
parâmetros da normalidade, bem como do processo de adoecimento.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Anamnese e exame físico da criança e do adolescente
•
Aspectos físico, cognitivo e psicológico do crescimento e desenvolvimento
Infantil
•
Acidentes e precauções na infância e na adolescência
•
Sistema respiratório: broncopneumonia, pneumonia, bronquiolite, asma,
amigdalite, sinusite e otite
•
Esquema vacinal: preconizadas e existentes
•
Doenças comuns da infância: rubéola, caxumba, varicela e hepatite

•
Distúrbios gastrintestinais: diarreia, desnutrição, desidratação e refluxo
gastroesofágico
•
Distúrbios cardiológicos adquiridos: hiperlipidemia, febre reumática, arritmias,
sopro cardíaco e endocardite
•
Sistema Neurológico: meningite, crises convulsivas, hidrocefalia, meningocele,
mielomeningocele
•
Orientações e prevenções na Adolescência: gravidez, drogas, tabagismo e
bebidas alcoólicas
•
Dermatopatias comuns na Infância: molusco contagioso, empetigo, escabiose,
pediculose, dermatite de fraldas e tínea capidis
•
Doenças hematológicas: Anemia ferropriva, anemia falciforme, aplásica e
hipoplásica, leucemia Linfocítica aguda e Transplante de medula óssea
•
Doenças do trato urinário
•
Cirurgias comuns na infância: orquidopexia, hipospádia, apendicectomia e
herniorrafia (umbilical e inguinal)
•
Educação em Saúde
•
Reanimação cardiopulmonar
•
Administração de medicamentos: VO, IM, SC, IV, ID e inalatório
•
Fibrose Cística
•
Processo de Enfermagem em pediatria.
•
DISCIPLINA: Módulo de Prática Supervisionada em Urgências e Emergências
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
A disciplina tem a modalidade de Prática supervisionada. Oportuniza conhecimentos
teórico-práticos em situações de urgência e emergência. Aborda a assistência de
Enfermagem nos episódios clínicos agudos e/ou de longa duração que ocorrem no
adulto. Visa proporcionar experiências em quadros traumáticos e ações preventivas e
educativas junto a indivíduos adultos portadores dos quadros clínicos mais comuns no
Sul do Brasil.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Estrutura e organização dos serviços de urgências e emergências.
•
Conceito dos serviços de urgências e emergências e formação da equipe de
saúde. Aspectos Éticos e Legais em Urgências.
•
Monitorização hemodinânica: PAM invasiva e não invasiva, Instalação e
mensuração da PVC, em coluna d’água e monitor. Monitorização do débito cardíaco.
•
Intervenções de enfermagem ao paciente com alterações respiratórias.
•
Via aérea artificial: Entubação endotraqueal, suporte ventilatório, aspiração
sistema aberto e fechado. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva.
•
Coleta e interpretação de gasometria arterial, bem como demais exames
laboratoriais como: hemograma, leucograma, provas de coagulação.
•
Intervenções de enfermagem ao cliente com alterações cardiorrespiratórias e
circulatórias:
•
Parada cardiorrespiratória: Suporte básico e avançado de vida.

•
Carro de urgência: desfibrilação e cardioversão.
•
Edema agudo de pulmão: Definição, fisiopatologia, sinais e sintomas,
tratamento imediato e cuidados de enfermagem. Insuficiência cardíaca congestiva:
sinais e sintomas e tratamento.
•
Infarto agudo do miocárdio com SSST e sem SSST, angina estável e angina
instável.
•
Noções básicas e interpretação de ECG
•
Arritmias cardíacas: Supraventriculares e ventriculares.
•
Intervenções de enfermagem ao cliente com alterações traumatológicas.
•
Politraumatismos. ABCDE do trauma. Transporte e imobilização do paciente.
•
Tipos de choque: - Choque hipovolêmico; Reposição volêmica e tipos de
choque.
•
Intervenções de enfermagem ao paciente com alterações cutâneas.
•
Queimaduras; Intoxicação endógena e exógena (drogas, envenenamento,
lavagem gástrica).
DISCIPLINA: Saúde do Adulto I
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Proporciona conhecimento em situações clínicas complexas, de áreas diversas como
Neurologia, Endocrinologia, Oncologia, Cardiologia, Pneumologia e Gastrologia e
Nefrologia.
1. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à Enfermagem clínica.
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos,
complicações, tratamento e assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções neurológicas – AVE, infecções do sistema nervoso e epilepsia.
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos,
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções pulmonares: Asma, Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC).
Infecções do trato respiratório superior: rinite e sinusite; infecções do trato
respiratório inferior: pneumonia e broncopneumonia.
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos,
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções cardiológicas: insuficiência cardíaca congestiva, Síndrome Coronariana Aguda
e Infecções cardíacas (endocardite, miocardite e pericardite).
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos,
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções endocrinológicas: Diabete Mellitus tipo I e II, Pé Diabético.
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções nefrológicas e urológicas: Infecções do sistema urinário, Insuficiência renal
aguda e Insuficiência renal crônica, estudo dos Métodos dialíticos e Fístula
arteriovenosa.

•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnósticos,
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções oncológicas: estudo dirigido aos três principais cânceres malignos na nossa
realidade: câncer de mama, câncer de pulmão e câncer de cólon. Transplante de
medula óssea.
•
Definição, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, exames diagnóstico,
complicações, tratamento e Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
afecções gastrintestinais: esofagite, varizes esofágicas, úlcera péptica, gastrite,
infecções gastrintestinais, doença de Cronh, hepatite.
• Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas patologias do adulto.
•
DISCIPLINA: PESQUISA EM ENFERMAGEM
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA
Proporciona conhecimentos sobre a Introdução à Pesquisa em Enfermagem, tipos de
pesquisa, consulta a banco de dados e a introdução à prática profissional baseada em
evidências.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
O conhecimento científico e empírico.
•
Os principais métodos aplicados à pesquisa em saúde.
•
A importância da pesquisa na profissão de Enfermagem.
•
As tendências gerais, na evolução da pesquisa em Enfermagem.
•
As áreas prioritárias para pesquisadores em Enfermagem.
•
As características do método científico e os vários propósitos da pesquisa
científica.
•
A pesquisa qualitativa e quantitativa.
•
As fases da pesquisa científica.
•
Os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.
•
Elaboração de um projeto de pesquisa.
•
Projetos de trabalhos de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
•
DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA
Trata da análise do atual contexto da Enfermagem a partir do estudo do referencial
histórico, ético-profissional, do embasamento na Legislação Profissional e outros atos
legais periféricos. Evolução da legislação e dos códigos de ética de enfermagem.
Processos éticos. Infrações e penalidades. Segredo profissional. Legislação do ensino e
do exercício da enfermagem.
UNIDADES PROGRAMÁTICAS
•
Bases históricas da legislação do exercício profissional da enfermagem no
Brasil.
•
Instrumentos legais: lei, decreto, portaria, norma, resolução, estatuto,

regulamento, regimento, códigos. Legislação do ensino de enfermagem.
•
Legislação do exercício profissional: Lei nº 7.498/86 e Decreto-Lei nº 94.406/87,
Lei nº 8.967/94 (Atendente); Resolução COFEN nº 271/2002 e 317/2007, 272/2002,
311/2007.
•
Códigos de ética dos profissionais de Enfermagem: infrações e penalidades.
•
Responsabilidade legal e ética do Enfermeiro.
•
Direitos do cidadão, do enfermeiro e do paciente.
•
Órgãos de classe da enfermagem: ABEN, COFEN, COREN e SINDICATO.
•
Registros de enfermagem: sistemas de informação, classificação das anotações,
questões ético-legais das anotações.
•
O exercício de Enfermagem e as normas penais e éticas.
•
DISCIPLINA: Gerenciamento da assistência de Enfermagem
CRÉDITOS: 06 C/H TOTAL: 102
EMENTA
Habilita o aluno para o trabalho em equipe em saúde, com abordagem das teorias
administrativas. Identifica elementos e momentos do planejamento e avaliação em
saúde, reconhece as principais características das funções de organização e integração
e sua dinâmica em saúde, define princípios e componentes da gerência e coordenação
estratégicas, especifica e exercita na aplicação de ferramentas para administração dos
recursos humanos, físicos e materiais, proporciona conhecimentos sobre supervisão,
avaliação e controle da assistência prestada, seguindo os princípios da qualidade, da
liderança e do inter-relacionamento dos serviços para o bom desempenho e obtenção
de resultados positivos.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à administração: O pensamento administrativo; Início da
administração científica; As teorias da Administração e a sua aplicabilidade na prática
de gestão de serviços de saúde.
•
Metodologia de Planejamento: Definições e conceitos; Fases do planejamento;
Instrumentos utilizados no planejamento: dificuldades na implementação e na
manutenção de um método de trabalho; Planejamento estratégico; Gestão da
qualidade. 2.3. Processo de Enfermagem: aplicação do processo nas instituições de
saúde.
•
Estrutura Organizacional dos Serviços: Aspectos relativos à estrutura
organizacional, Tipos de estrutura, Princípios da organização; Posição hierárquica,
níveis organizacionais e organogramas; A estrutura dos serviços de enfermagem nas
instituições de saúde.
•
O trabalho em equipe em saúde: Conceitos; constituição e amadurecimento;
Inter-relações; Produtividade; avaliação.
•
Administração de Recursos Humanos em Saúde: Recrutamento e seleção,
descrição de cargos e o processo de admissão.
•
O processo de tomada de decisão: o que é o processo decisório; fases do
processo decisório; Técnicas de tomada de decisão.
•
Sistema de Informação e sua importância nos serviços de saúde: processo de
comunicação; tipos de comunicação; fluxo de informação; comunicação Informal.

•
Características do novo líder: significado da liderança; as características do
líder; os diferentes estilos de liderança; o poder e a liderança.
•
DISCIPLINA: Adulto II
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Habilita o aluno a prestar e planejar assistência de enfermagem aos pacientes no pré e
pós-operatório dos diferentes procedimentos cirúrgicos, visando à reabilitação física,
emocional e social.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Introdução à enfermagem cirúrgica.
•
Avaliação do paciente e cuidados pré e pós-operatórios.
•
Definição dos principais procedimentos cirúrgicos, complicações e assistência
de enfermagem aos pacientes submetidos às cirurgias torácicas, cardíacas, renais,
vasculares, gástricas e intestinais, de cabeça e pescoço, urológicas, plásticas,
ortopédicas e ambulatoriais.
•
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico.
•
DISCIPLINA: Saúde do Idoso
CRÉDITOS: 04 C/H TOTAL: 68
EMENTA
Estuda a intervenção de Enfermagem por meio do processo de promoção, prevenção e
recuperação da saúde, enfocando o autocuidado. Proporciona reflexão sobre os
determinantes biológicos, sociais, políticos e econômicos que interagem na velhice.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
2.1 Fundamentos da atenção gerontológica: o processo de envelhecimento humano,
aspectos demográficos e sociais; teorias do envelhecimento;
2.2 Políticas públicas de atenção ao indivíduo idoso;
2.3 Alterações biológicas e fisiológicas do envelhecimento humano e condutas de
enfermagem;
2.4 Enfermagem gerontológica e geriátrica: trabalho em equipe; teorias de
enfermagem relacionadas à velhice; Sistematização da Assistência de Enfermagem em
gerontologia;
2.5 Atenção de saúde ao idoso em contextos diversos: assistência domiciliária,
instituição de longa permanência (ILPI) e assistência hospitalar (UTI e cirurgia);
2.6 Saúde e bem-estar na velhice: promoção da saúde e da qualidade de vida;
2.7 Avaliação gerontológica (escalas);
2.8 Cuidados paliativos e dor no idoso;
2.9 Violência e maus-tratos;
2.10 Síndrome da imobilização;
2.11 Intervenções de enfermagem nos principais problemas de saúde do idoso:
demências, quedas, doença de Parkinson, osteoporose, osteoartrite, AVE;
2.12 Uso de medicamentos: reações adversas e polifarmácia; hidratação subcutânea.

DISCIPLINA: ÉTICA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34 h
EMENTA
Trata da análise do atual contexto da Ética Profissional em Enfermagem a partir do
estudo das questões mais comuns que afetam o enfermeiro relacionadas com o meio
ambiente ocupacional e social, bem como suas consequências.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Ética, moral e valores. Princípios éticos (não maleficência, beneficência, respeito pela
autonomia, fidelidade).
Ética na Enfermagem Brasileira: história, modelos e perspectivas.
Os valores éticos na formação da consciência moral e ética.
Dilemas ético-legais, compromisso com a vida.
A ética como eixo norteador do trabalho do enfermeiro.
Código de Ética da Enfermagem.
Problemas éticos relacionados com o código de enfermagem: sigilo profissional;
pesquisa em seres humanos; eutanásia e distanásia; transplante de órgãos e tecidos;
abortamento; a morte; responsabilidade profissional; medidas antinatalinas; direito de
ser informado; omissão de socorro; entre outros.
Códigos de ética dos profissionais de Enfermagem: infrações e penalidades.
DISCIPLINA: TCC em Enfermagem I
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34
EMENTA
Proporciona ao acadêmico subsídios teóricos para a elaboração do Projeto de Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) de graduação por meio do desenvolvimento do método
científico, em conjunto com o professor orientador, integrando prática profissional
com conhecimento científico.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
Etapas do projeto de pesquisa
•
Abordagens de pesquisa
•
Delineamentos de pesquisa
•
Busca em bases de dados científicas
•
Normas de redação e apresentação científica.
•
DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR I – Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da
Família e Coletividade
CRÉDITOS: 12 C/H TOTAL: 204
EMENTA
Proporciona ao acadêmico a participação no planejamento das atividades em Saúde
Coletiva, levando-o a compreender os fatores relacionados com o adoecer
biopsicossocial. Capacita para intervenções de enfermagem na comunidade,

desenvolvidas no contexto interdisciplinar. Trata da assistência e consulta de
Enfermagem na atenção básica à saúde em todos os ciclos vitais no contexto do SUS.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Aborda as seguintes disciplinas:
•
Atenção à saúde da criança e adolescente;
•
Atenção à saúde do adulto e Idoso;
•
Atenção à saúde mental;
•
Atenção à saúde da mulher;
•
Gerenciamento na ESF;
•
Trabalho em equipe multidisciplinar;
•
Atividades Coletivas: Grupos operativos, visita domiciliar, sala de espera,
acolhimento, atividades nas escolas, participação em campanhas de vacinação.
•
DISCIPLINA: Estágio Curricular II – Enfermagem na Atenção Secundária à Saúde da
Família e Comunidade
CRÉDITOS: 10 C/H TOTAL: 170
EMENTA
Proporciona ao acadêmico de Enfermagem a vivência com o paciente em atendimento
de serviços de saúde coletiva, de atenção secundária e após a hospitalização,
prestando-lhe a assistência integral de enfermagem quanto às necessidades humanas
básicas e específicas do indivíduo no processo de saúde e doença. Esta vivência se dá
no atendimento ao paciente em todas as faixas etárias, de independência e
dependência em relação ao cuidado. Inclui ainda o processo gerencial de uma unidade
ou serviço ambulatorial, desde o planejamento, organização, gerência, execução,
controle e avaliação dos processos de trabalho, envolvendo a gerência da assistência
de enfermagem e suas inter-relações setoriais e organizacionais.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Atenção à saúde mental
•
Atenção à saúde do idoso
•
Vigilâncias: epidemiológica, sanitária e ambiental
•
Visitas técnicas: Centro Especializado em Nutrição e Qualidade de Vida, Centro
de Ações Coletivas (tuberculose, hanseníase, DST e AIDS), Centro de Saúde do
Trabalhador, Centro de Atenção à Saúde do Idoso.
•
DISCIPLINA: Enfermagem na atenção terciária à saúde da criança e do adolescente –
Estágio Curricular III
CRÉDITOS: 4 C/H TOTAL: 68h
EMENTA

Proporciona ao acadêmico a vivência com a criança e adolescente hospitalizados,
prestando-lhe a assistência Integral de Enfermagem quanto às suas necessidades
humanas básicas e especializadas, desde o momento de sua admissão até a alta
hospitalar e reintegração na comunidade, pela aplicação dos conteúdos teóricos,
visando à promoção da saúde. O aluno deve vivenciar o processo gerencial de uma

unidade de internação hospitalar e/ou UTI Pediátrica desde o planejamento,
organização, execução, controle e avaliação dos processos de trabalho, envolvendo a
gerência da assistência de enfermagem e suas inter-relações setoriais e
organizacionais.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Assistência de enfermagem ao neonato, lactente, criança e adolescente
•
Aplicação do processo de enfermagem
•
Assistência de enfermagem no preparo para realização de
exames/procedimentos médicos
•
Administração de Medicamentos e manejo de acessos venosos em
neonatologia e pediatria
•
PCR no intensivismo neonatal e pediátrico
•
Técnica de aspiração da criança e do neonato em ventilação mecânica
•
Reações da criança ou do adolescente e sua família relacionadas à doença e à
hospitalização
•
Reações da criança ou do adolescente e sua família relacionadas à doença e à
hospitalização
•
Brinquedoteca hospitalar
•
Sinais de alerta em pediatria
•
Doenças comuns na infância: Febre, Vômitos, Diarreia e Problemas
Respiratórios
•
Cuidados pré e pós-operatórios em pediatria
•
Processo de enfermagem.
•
DISCIPLINA: Estágio Curricular IV – Enfermagem na Atenção Terciária à Saúde do
Adulto e Idoso.
CRÉDITOS: 08 C/H TOTAL: 136
EMENTA
Proporciona ao acadêmico a vivência com o adulto e o Idoso hospitalizados,
prestando-lhe a assistência Integral de Enfermagem quanto às suas necessidades
humanas básicas e especializadas, desde o momento de sua admissão até a alta
hospitalar, sua recuperação e reintegração na comunidade, pela aplicação dos
conteúdos teóricos, visando à promoção da saúde e qualidade de vida. O aluno deve
vivenciar o processo gerencial de uma unidade de internação hospitalar e UTI Adulto
desde o planejamento, organização, gerência, execução, controle e avaliação dos
processos de trabalho, envolvendo a gerência da assistência de enfermagem e suas
inter-relações setoriais e organizacionais.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Assistência integral ao paciente clínico, cirúrgico e crítico.
•
Realização do processo de enfermagem em todas as etapas.
•
Intervenções de enfermagem em pacientes clínicos, cirúrgico e crítico.
•
Execução de procedimentos básicos e complexos: administração de
medicamentos, higiene e conforto, punção venosa, realização de curativos (acesso
central, feridas operatórias), instalação de NPT e dietas enterais, coleta e interpretação

de exames laboratoriais e de imagem, cateterismo vesical de alívio e de demora, entre
outros.
•
Monitorização à beira do leito em paciente crítico, manejo aparato tecnológico.
•
Relacionamento interpessoal com a equipe de enfermagem, pacientes e
familiares.
•
Análise das escalas de tarefas e de funcionários das unidades.
•
Acompanhamento e realização da passagem de plantão.
•
Desenvolvimento do pensamento crítico.
•
Gestão do cuidado.
DISCIPLINA: Estágio Curricular V – Gerenciamento do Cuidado de Enfermagem
CRÉDITOS: 10 C/H TOTAL: 170 h
EMENTA
Desenvolve as competências fundamentais necessárias ao gerenciamento do Cuidado
de Enfermagem em todas as fases do ciclo de vida ao nível hospitalar. Aplica as
tecnologias de saúde simples e complexas no gerenciamento da Assistência de
Enfermagem humanizada ao cliente, observando a filosofia da gestão de qualidade e
da acreditação dos serviços de saúde.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Gerenciamento da assistência de enfermagem ao neonato na UTI Neonatal e Centro
Obstétrico, Gerenciamento da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente
na Unidade de Internação Pediátrica, Emergência e UTI Pediátrica. Gerenciamento da
assistência de enfermagem da saúde da mulher no Centro Obstétrico, Alojamento
Conjunto e Casa da Gestante; Gerenciamento da assistência de enfermagem ao adulto
e idoso na Unidade de Internação, Pronto Atendimento e UTI Adulto.
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão II em Enfermagem
CRÉDITOS: 02 C/H TOTAL: 34 horas
EMENTA
Proporciona ao aluno a execução do projeto de pesquisa do TCC II, por meio da
aplicação de todas as etapas do método científico, conduzido por um
professor/orientador e defendido frente a uma banca de professores, pertencente ao
corpo docente do Curso de Enfermagem.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Normas e diretrizes que regulamentam a execução do TCC II em Enfermagem.
•
Metodologia Científica das diferentes etapas da execução da pesquisa.
•
Tratamento dos dados e apresentação dos resultados.
•
Discussão, considerações e conclusão do TCC II em Enfermagem.
•
Elaboração do artigo científico segundo normas da ABNT.
•
Técnicas de apresentação oral do TCC II em Enfermagem frente a uma banca.
OPTATIVAS
DISCIPLINA: Enfermagem Baseada em Evidências

CRÉDITOS: 04 créditos
Ementa:
A disciplina proporciona ao aluno conhecimentos para o uso de instrumentos e
protocolos na prática clínica de Enfermagem, baseada em evidências, visando melhoria
da prática assistencial e de pesquisa.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
Contexto para uma Prática de Enfermagem Baseada em Evidências
Prática de Enfermagem baseada em evidências
Ambiente de trabalho de Enfermagem e a segurança do paciente
Estratégias educacionais para os profissionais de saúde
•
Estratégias educacionais para paciente e família
•
Pensamento crítico e julgamento clínico na Enfermagem
•
Sinais vitais e dados antropométricos
•
Escalas e parâmetros padrões
•
Integridade da pele
•
Administração de medicamentos
•
Cateteres venosos, sondas nasogástricas, enterais e urinárias
•
Administração de nutrição enteral e parenteral
•
Drenos abdominais e toráxicos.
DISCIPLINA: Prevenção e Controle da Infecção nos Serviços de Saúde - 04 créditos
Ementa:
A disciplina estuda os conceitos e métodos epidemiológicos envolvidos na prevenção e
controle das infecções hospitalares, infecções nos serviços ambulatoriais e Unidades
Básicas de Saúde.
Conteúdo Programático:
•
Contextualização Histórica das Infecções Hospitalares
•
Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares
•
Vigilância de Processos aplicada ao controle das Infecções Hospitalares
Medidas de bloqueio Epidemiológico (precauções e Isolamentos)
•
Epidemiologia, diagnóstico e prevenção das Infecções Hospitalares
•
Infecção Respiratória, Urinária, Cirúrgica e a relacionada aos cateteres
•
Limpeza, desinfecção e esterilização de Artigos Hospitalares
•
Resistência Bacteriana: prevenção e controle
•
Controle de Infecção em áreas de apoio: Higienização e Lavanderia Hospitalar
•
Epidemiologia, diagnóstico e prevenção das infecções ambulatoriais e das
unidades de saúde (sala de curativos, sala de vacinas, sala de triagem, consultórios e
clínica odontológica).
•
DISCIPLINA: Enfermagem: Cuidando do Profissional/ cuidador
CRÉDITOS: 04 créditos

Ementa:
Estuda a organização do trabalho em Enfermagem, Higiene e Biossegurança,
Ergonomia básica, saúde mental, promoção e educação em saúde, qualidade de vida
do cuidador. Compreende a Enfermagem enquanto prática social e cultural em
diferentes organizações, abordando a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação
da saúde do profissional/trabalhador.
Conteúdo Programático:
•
Saúde, Trabalho e Cultura
•
Organização do trabalho da Enfermagem
•
Legislação do Trabalho (Normas Regulamentadoras), direitos e deveres
•
Higiene e Biossegurança
•
Ergonomia e doenças ocupacionais
•
Saúde mental do cuidador
Promoção e Educação em Saúde, promoção da saúde e qualidade de vida.

