
DISCIPLINAS – ENFERMAGEM 

 

1º Período 

Anatomia Humana I 

Ementa: Generalidades sobre anatomia. Nomenclatura anatômica. Conceito e divisão. 

Posição anatômica, planos e eixos do corpo humano. Tecidos epiteliais e conjuntivos. 

Osteologia e artrologia. Miologia. Sistema Nervoso Central, periférico a autônomo. 

Órgãos dos sentidos. Práticas em laboratório de anatomia. 

 

Biologia I 

Ementa: Introdução à citologia, histórico, estrutura e composição da célula. Digestão e 

Secreção. Citoesqueleto e os sistemas contráteis da célula. Estrutura, funções e evolução 

das células eucariontes e procariontes. Núcleo Celular. Divisões celulares: Mitose e 

Meiose. 

 

Bioquímica 

Ementa: Introdução à bioquímica, pH e sistemas tampão. Bioenergética. Proteínas. 

Vitaminas e coenzimas. Cinética enzimática digestiva. Organização bioquímica da 

célula e processos de transporte. Química dos carboidratos e dos lipídeos. Introdução ao 

estudo do metabolismo. Glicose e formação do acetil CcA. Ciclo de Krebs. 

Metabolismo de ácidos graxos, acilgliceróis e esteróides. Metabolismo de aminoácidos 

e ciclo de uréia. Ácidos nucléicos. Biossíntese de proteínas. Controle metabólico e 

hormônios. Distúrbios de metabolismo. Fundamentos bioquímicos da nutrição. 

 

Psicologia 

Ementa: Psicologia e Saúde; aspectos psicológicos envolvidos no ambiente hospitalar e 

atuação multidisciplinar. Sintomas e psicossomática; relação desses fatores com o 

estresse no trabalho. Relações interpessoais e liderança na enfermagem. Relação 

enfermeiro-cliente; enfermagem em relação aos princípios da prática. 

 

Socioantropologia 

Ementa: A questão sociológica; o ser humano; o corpo humano e seus símbolos; 

globalização e desigualdade social; o papel do enfermeiro na sociedade. Definição e 

divisão da antropologia; relação com outras ciências: conceituação antropológica de 

cultura. Etnocentrismo e relativismo cultural. O ser humano e suas interações em seu 

processo de viver – adoecer – curar –morrer, culturalmente determinado. 

 

Português Instrumental 

Ementa: Leitura e análise de textos, observando as diferentes funções da linguagem. 

Leitura de textos, aplicando esquemas, análises e resumo. Redação de esquemas e 

resumos de textos lidos. Estrutura de textos destinados a verificar as diferentes funções 

do discurso em revista, jornais e livros. Leitura e análise crítica e reflexiva de textos 

com a finalidade de identificar o relacionamento entre seus elementos estruturais. 

Oficina de leitura e interpretação. Construção de textos. Relatórios e resenhas. 

 

LIBRAS: Linguagem Brasileira de Sinais 

Ementa: Conceituação o e caracterização da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 

como fonte de comunicação e expressão. Estudos dos pressupostos teórico-históricos, 

filosóficos, sociológicos, pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira dos Sinais. 



Utilização de LIBRAS na comunicação entre o professor e o aluno, contribuindo para o 

reconhecimento dos direitos e competências como sujeito e cidadão. 

 

História, Teorias e o Processo de Enfermagem 

Ementa: Enfermagem como ciência: teorias, filosofia, valores e campo de atuação; 

Metodologia assistencial de enfermagem: implementação de um método de assistência 

ao indivíduo, família ou comunidade. História da Enfermagem no mundo e no Brasil. 

Figuras ilustres da história da Enfermagem: Florence Nightingale e Anna Néri. 

Principais teorias e teóricos da enfermagem. Teorias e/ou Conceitos de Enfermagem 

(Florence, Doroteia Orem, Imogine King, Marta Rogers); de Educação (Paulo Freire), 

de administração e social (Liderança, análise institucional) e a CIPE, focalizando sua 

contribuição ao desenvolvimento do conhecimento na área de Enfermagem. Evolução 

histórica das práticas da enfermagem; desenvolvimento da enfermagem no Brasil; 

Organização da enfermagem e sua inserção no SUS (Sistema Único de Saúde). Estudo 

sobre Legislação. Assistência e Ensino de enfermagem. 

 

 

2º Período 

Anatomia Humana II 

Ementa: Sistema respiratório. Sistema cardiovascular. Sistema digestório. Sistema 

endócrino. Sistema urinário. Sistema reprodutor masculino e feminino. Sistema 

Tegumentar. 

 

Biologia II 

Ementa: Introdução ao estudo da Embriologia. Ovulação, fecundação, segmentação, 

fase de mórula, fase de blástula, implantação. Disco germinativo bilaminado. Períodos 

pré-embrionário, embrionário e fetal. Anexos embrionários. Teratologia. Embriologia 

Geral e as anomalias mais frequentes no desenvolvimento embrionário, processos 

patológicos resultantes de um desenvolvimento embrionário anormal. Estudo das 

estruturas biológicas e seu interrelacionamento: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e 

nervoso. 

 

Microbiologia Geral 

Ementa: Microorganismos: conceituação, morfologia, identificação, classificação, 

metabolismo e crescimento. Estrutura celular dos microorganismos. Nutrição e 

crescimento microbiano. Dinâmica populacional dos micróbios. Controle do 

crescimento populacional microbiano: assepsia, desinfecção, esterilização. Antibióticos. 

Ação de agentes físicos e químicos sobre as células microbianas. Interações dos 

micróbios com corpo humano. Resposta do hospedeiro à presença de microorganismos. 

Propriedades gerais dos vírus e suas interações com a célula hospedeira. Viroses. Curas 

espontâneas. Epidemiologia e saúde pública: Prevenção e controle das infecções 

microbianas. 

 

Imunologia 

Ementa: Introdução a Imunologia; imunidade ativa e passiva, antígenos, anticorpos, 

reação antígeno anticorpo e sua aplicação prática, hipersensibilidade, soro, vacinas, 

anatoxina, cocos, bacilos e vírus patogênicos. Inflamação e resposta imune. 

Imunodeficiência. 

 

Parasitologia Humana 



Ementa: Relações harmônicas e desarmônicas – Relação parasito-hospedeiro. 

Fundamentos taxonômicos e morfológicos. Entomologia. Modalidades de parasitismo e 

doenças. Definição, divisão, objetivos e importância da parasitologia biomédica. Estudo 

geral dos protozoários, dos helmintos, dos artrópodes e dos cogumelos. Micologia. 

Acidentes por animais peçonhentos. 

 

Metodologia do Ensino e Pesquisa 

Ementa: Ciência e critérios de um estado científico. Questões éticas na pesquisa 

científica. Métodos Científicos na investigação dos problemas de Enfermagem. Coleta 

dos dados em enfermagem. Elaboração e apresentação do relatório de pesquisa e 

divulgação dos resultados. 

 

Biofísica 

Ementa: A Física e o Corpo Humano. Introdução à Biofísica, medidas físicas; grandezas 

fundamentais de medidas físicas. Estudo da água, soluções em geral, crioscopia, 

osmose, meios de mediadas do Ph das soluções. Equilíbrio ácido-básico do sangue. 

Estudo geral dos colóides. Campos eletromagnéticos. Agentes Físicos. Modalidades 

mecânicas. Agentes elétricos. 

 

Bioestatística 

Ementa: Estatística vital, bioestatística e aplicação de sua metodologia no raciocínios 

dos fenômenos quantitativos. População e amostras. Tipos de amostragem. distribuição 

de freqüências. Análise de gráficos.Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. 

Probabilidade. Aplicação destes conhecimentos em pesquisa social. 

 

Ética Profissional 

Ementa: Ética e deontologia da legislação sobre a profissão de Enfermagem no Brasil; 

conceitos e objetivos. Órgãos de classe: papel, objetivos e funcionamento. Aspectos 

éticos da prática profissional. 

 

 

3º Período 

Fisiologia Humana 

Ementa: Conceitos básicos de fisiologia. Conhecimento das funções orgânicas. Estudo 

dos mecanismos de regulação. Estudo da homeostase, aspectos morfofuncionais e 

efeitos ao organismo: células e tecidos excitáveis, bioeletrogênese, importância e 

funcionamento. Conhecimento do processo de funcionamento da circulação sanguínea e 

linfática. Fisiologia celular, sistema nervoso central e periférico, sistema 

cardiocirculatório, sistema locomotor, sistema urinário e líquidos corporais, sistema 

respiratório, sistema digestório, sistema endócrino e reprodutor. 

 

Genética Humana 

Ementa: Primeira Lei de Mendel, Co-dominância, Genes letais. Polialelia Grupos 

sanguíneos. Herança ligada ao sexo. Segunda lei de Mendel. Herança quantitativa. 

Anomalias genéticas. Aspectos particulares da genética humana. 

 

Nutrição e Dietética 

Ementa: Estudos dos nutrientes indispensáveis à manutenção da saúde: Protídeos, 

glicídios, lipídios, sais minerais e vitaminas. Princípios alimentares, leis da alimentação, 

escolha e conservação dos alimentos. Avaliação nutricional de pessoas nos diferentes 



ciclos de vida; preparo de dietas administração de dietas; responsabilidades da 

enfermagem nesse cuidado; formas de abordagem da pessoa para a definição da dieta 

considerando questões culturais, sociais e necessidades. 

 

Semiologia 

Ementa: Avaliação clínica e técnicas instrumentais para o exame físico geral. 

Desenvolvimento de atitudes e habilidades fundamentadas técnico-cientificamente e 

necessárias ao cuidado de enfermagem sistematizado. Exame físico referente a: pele, 

cabeça e pescoço, sistema cardiovascular, abdome, mamas e axilas, aparelho genital 

masculino e feminino, sistema nervoso, sistema músculo-esquelético, sistema 

respiratório, exame do aparelho locomotor. Atendimento às necessidades do ser humano 

enquanto ser holístico, visando seu bem estar. O Planejamento de Cuidados de 

Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. O resultado, a prescrição, a implementação 

e a avaliação dos cuidados de enfermagem. 

 

Princípios Básicos de Epidemiologia I 

Ementa: Introdução à epidemiologia. Fundamentos epidemiológicos para estudo dos 

determinantes do processo saúde x doença. Os Conceitos e Definições usualmente 

empregados em Saúde Coletiva. Vigilância Epidemiológica. Atividades de Vigilância 

Epidemiológica. Investigação Epidemiológica. Indicadores Operacionais e Indicadores 

Epidemiológicos. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. 

 

Políticas de Saúde 

Ementa: Evolução História das Políticas de Saúde no Brasil. O estado e a política 

pública de saúde: análise histórica e sociológica. O campo social da saúde. A Reforma 

Sanitária. A Constituição Federal de 1988. A Lei Orgânica da saúde, Lei nº 8.080 de 19 

de setembro de 1.990 e a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. O Sistema Único de 

Saúde. Normas Operacionais do Sistema Único de Saúde. A Atenção Primária à Saúde. 

O Financiamento da Atenção Básica. Portaria GM/MS nº 648 de 28 de março de 2006. 

Introdução à Estratégia Saúde da família. Inovações no campo de atuação do 

profissional de Enfermagem na promoção da saúde. O Pacto pela Saúde. 

 

Didática Aplicada à Enfermagem 

Ementa: Tendências educacionais no ensino de Enfermagem. Propostas pedagógicas. A 

ética pedagógica da liberação em confronto com a pedagogia vigente no Brasil. 

Técnicas de ensino, recursos didáticos. Planejamento de ensino. Processo avaliativo. 

Plano de ação em educação em saúde. 

 

4º Período 

Farmacologia 

Ementa: Introdução ao estudo da farmacologia; prescrição médica e formas 

farmacêuticas; aspectos básicos da farmacocinética e da farmacodinâmica. Introdução à 

farmacologia do sistema nervoso autônomo; substâncias adrenérgicas; bloqueadoras 

adrenérgicas; substâncias colinérgicas diretas e indiretas; bloqueadores colinérgicos; 

bloqueadores neuromusculares; autacóides e introdução à famarcologia da dor e da 

inflamação; analgésicos e anti-inflamatórios não esteróides – MAINE; Glicocorticóides 

ou anti-inflamatórios esteroidais; anestésicos locais; anestésicos gerais; 

hipnoanalgésicos; histamina e anti-histamínicos – terapêutica das alergias. Penicilinas, 

tetraciclinas, clorafenicol, sulfamidas, fungiciddas, corticosteróides, citostáticos, 

hemostáticos, anticoagulantes, antissépticos, anticonvulsivantes, anestésicos gerais, 



antipiréticos. Antihipertensivos. Drogas que influenciam a diurese. Diabetogênicos. 

Farmacologia das vias aéreas. Medicamentos: origem, natureza química e posologia. 

Ação das drogas, sinergismo, antagonismo, antidotismo, incompatibilidade, fórmulas e 

formas, absorção, distribuição e eliminação. 

 

Processos Patológicos 

Ementa: Introdução à Patologia. Principais patologias gerais: processos generativos e 

infiltrativos celulares. Alterações hemodinâmicas e de coagulação sanguínea. Alterações 

do metabolismo celular. Os processos de lesão e morte celular, degenerações e necrose. 

Alterações circulatórias e dos fluidos orgânicos: edema, hiperemia, isquemia. Reparação 

dos tecidos. Processos reativos do organismo. Alterações celulares morfológicas e 

quantitativas. Processos imuno-patológicos e calcificação orgânica. Alterações do 

crescimento celular: neoplasias. Prática em laboratório. 

 

Semiotécnica I 

Ementa: Inserir o aluno na concepção do integral do ser humano, reconhecendo a 

Enfermagem como ciência, através da assistência sistematizada na manutenção do 

equilíbrio das necessidades humanas básicas. Considerações éticas gerais para o cuidar 

de enfermagem através dos procedimentos básicos como: sinais vitais, pulso, 

respiração, pressão arterial, temperatura e dor. Lavagem básica das mãos; métodos e 

procedimento de assepsia e antissepsia; processamento de superfícies; uso de 

equipamento de proteção individual; princípios gerais de administração de 

medicamentos, cálculos e administração de medicação intramuscular, subcutânea, 

intradérmica, endovenosa, oral, nasal, retal e transdérmica; venóclise. Punção venosa. 

Medidas Antropométricas. Unidade do cliente: avaliação das condições de higiene 

organização de unidade do cliente - elementos que compõem a unidade, tipos de 

limpeza e tipos de cama. Higiene oral e higiene dos cabelos, banho no leito e higiene 

íntima. Mecânica corporal, limitação de movimentos, transporte e posição para exames; 

aplicação de calor e frio como método terapêutico. 

 

Introdução à Administração Aplicada à Enfermagem 

Ementa: Linha filosófica da teoria geral da administração no âmbito hospitalar e saúde 

pública; manual de enfermagem; administração de materiais e recursos humanos; 

gerenciando com criatividade; processo administrativo; supervisão em serviços de 

saúde. Aplicação dos princípios administrativos no gerenciamento do processo de 

trabalho de enfermagem em unidades de saúde e hospitais. 

 

Informática aplicada à Saúde 

Ementa: Computador: noções básicas e histórico; Sistema Operacional; 

Microinformática básica. Ambiente Windows e seus programas: Processador de 

Textos; Planilha eletrônica, Show de slides. Informática básica. Informática aplicada. 

Informática como ferramenta de pesquisa. Sistemas de Informação. Informática em 

Enfermagem. Conhecendo o Datasus. Aplicação técnica em pesquisa aplicada à saúde. 

 

Princípios Básicos de Epidemiologia II 

Ementa: Conceitos e usos da epidemiologia. Medidas de frequência: absoluta e relativa 

das doenças, morbidade e mortalidade. Epidemiologia Descritiva. Formas de Ocorrência 

das Doenças. Métodos de estudos utilizados em epidemiologia. Enfoque de risco 

(grupos e fatores). Epidemiologia das Doenças Infecciosas. Epidemiologia e controle 

das grandes endemias e transmissão vertical. Vigilância epidemiológica das doenças 



emergentes e reemergentes. Sistemas de informações. 

 

Enfermagem em Doenças Transmissíveis 

Ementa: Doenças Transmissíveis através da história; conceitos básicos em 

epidemiologia e doenças transmissíveis. Classificação das doenças transmissíveis; tipos 

de isolamento e medidas de prevenção: precaução padrão, infecção hospitalar. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em Doenças Transmissíveis. Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária no âmbito hospitalar e domiciliar. Ações programáticas e 

específicas na prevenção, controle e tratamento das doenças: - infecciosas bacterianas e 

virais imunopreveníveis: difteria, coqueluche, tétano, poliomielite, sarampo, rubéola, 

raiva humana, febre amarela, meningite, varicela, caxumba e também a cólera, doença 

de chagas, esquistossomose, febre tifóide, dengue, tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose visceral e tegumentar, infecções sexualmente transmissíveis: DST e Aids. 

 

Assistência de Enfermagem na Saúde Comunitária e Cidadania 

Ementa: Noções de Vigilância Ambiental em Saúde: conceito, importância, modelo de 

atuação e sua utilização prática na saúde coletiva; Saúde da comunidade. Agenda 21 – 

prioridade política relativa ao meio ambiente e sustentabilidade nas ações para 

promoção da saúde. Florence e a teoria Ambientalista. A importância do ambiente para 

o bem estar do individuo. Fatores de riscos biológicos e não biológicos; agrotóxicos: 

tipos de inseticidas, danos para o organismo, utilização do equipamento de proteção 

individual; Legislação Ambiental. Gestão de Resíduos Sólidos; água para consumo 

humano; resíduos hospitalares: risco de contaminação; doenças de veiculação hídrica: 

monitoramento e controle. 

 

 

5º Período 

Saúde da Criança 

Ementa: Estudo de situações que envolvem o cuidado de enfermagem do neonato e suas 

famílias nas áreas de ensino, assistência e instrumentalização do cuidar. Assistência de 

Enfermagem ao Recém – nascido a termo, pré – termo e pós – termo, no Centro 

Obstétrico e na Unidade de internação. Aleitamento Materno. Crescimento e 

Desenvolvimento da criança. O primeiro ano de vida. A idade pré – escolar e a idade 

escolar. Atuação governamental nas diretrizes e programas para a atenção à saúde da 

criança. A saúde da criança. Crescimento e desenvolvimento. Características físicas, 

biológicas e psico-sociais, desenvolvimento sexual. Cartão da criança. Imunização. 

Teste do pezinho. Creche/Escola. Alimentação da criança. Abordagem psicológica da 

criança. Consulta de enfermagem à criança. A Enfermagem e os diferentes níveis de 

assistência à saúde da criança. Prevenção dos acidentes na infância. Urgências. 

Aspectos éticos no cuidar da criança e família. 

 

Saúde do Adolescente 

Ementa: Aborda o adolescente, inserido na sociedade e na família, tendo como base o 

processo de cuidar para que o desenvolvimento possa atingir todo o potencial 

individual. As interações de natureza familiar e sociocultural. A família, a escola e 

comunidade. Medidas de prevenção e promoção da saúde. A Puberdade. Aspectos 

éticos no cuidar do adolescente. O estatuto da criança e do adolescente. Atuação 

governamental nas diretrizes e programas para a atenção à saúde do adolescente. 

Monitoramento do Crescimento e Desenvolvimento. Saúde nutricional. Vacinação na 

Adolescência. A saúde sexual e reprodutiva. Gravidez na Adolescência. Acidentes e 



violência na adolescência. Drogas. O adolescente hospitalizado: cuidados de 

enfermagem. Desenvolver os fundamentos do cuidar nos diversos cenários de prática do 

enfermeiro, como nas escolas, unidades básicas de saúde, ambulatórios e unidade de 

internação. 

 

Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher e Obstetrícia I 

Ementa: Anatomia e Fisiologia dos Órgãos Reprodutores Masculino e Feminino. 

Fecundação, Nidação e Desenvolvimento do Embrião e do Feto. Placenta e as 

Membranas Fetais. Planejamento Familiar. Métodos de contracepção. Alterações 

Fisiológicas e dos Sistemas. Sexualidade humana. Infecções sexualmente 

transmissíveis. Aspectos conceituais e assistência no pré-natal de risco habitual, 

alterações fisiológicas na gestação, cuidados de saúde durante a gestação, preparação 

para o parto. A Humanização do parto. 

 

Saúde Mental e Psíquica 

Ementa: A Saúde Mental em nosso tempo. A Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Reorientação do modelo assistencial: a organização da assistência em saúde mental. O 

Acolhimento. O Vínculo e a responsabilização do cuidado. A Atenção em Saúde Mental 

nas Unidades Básicas de Saúde. Os CAPS e os CERSAMS. Oficinas terapêuticas, 

centos de convivência e espaços afins. Reabilitação psicossocial do cliente portador de 

distúrbios psiquiátricos. Serviços residenciais terapêuticos. Assistência de Enfermagem 

ao ser humano nas fases do desenvolvimento biopsicossoclal. A comunicação do 

enfermeiro nos aspectos: intrapessoal, interpessoal, grupal e de massa. Valor da 

autoconscientização e do autoconhecimento na melhoria dos processos de comunicação. 

Relacionamento efetivo do enfermeiro com a clientela assistida, com a Equipe de 

Enfermagem e de saúde. Ações intersetoriais. Principais distúrbios fisiopatológicos e a 

atuação da Enfermagem com indivíduos em crise e sofrimento psíquico, com base nos 

métodos de intervenção e terapêuticos, correspondente às causas dos transtornos e aos 

distúrbios de comportamento humano. Luta antimanicomial: movimento social. As 

ações de saúde mental do enfermeiro em unidades básicas de saúde, unidade de 

psiquiatria em hospital geral/hospital psiquiátrico, em situações geradoras de crise no 

ciclo vital, e naquelas onde o indivíduo é portador de um distúrbio psiquiátrico 

(neurótico ou psicótico) dependência química e urgência psiquiátrica. 

 

Semiotécnica II 

Ementa: Prontuário do cliente: admissão, alta, transferência, óbito e anotações de 

enfermagem. Cuidar e o Cuidado Holístico. Processo de Cicatrização de Feridas. 

Curativos e tipos de coberturas. Bandagens. Cuidados de Enfermagem ao cliente com 

úlcera por pressão. Assistência de Enfermagem ao cliente com drenos e ostomias. 

Balanço Hídrico. Assistência de Enfermagem na Prevenção e Controle das Infecções 

Hospitalares relacionadas à equipe de saúde, a artigos hospitalares, ao meio ambiente e 

ao cliente. Técnicas avançadas para o cuidado com o cliente, como: cateterismo vesical, 

masculino e feminino, sondagens nasogástrica e nasoentéricas. Oxigenoterapia. 

Realização de aspiração das vias aéreas superiores. Transfusão de sangue e seus 

componentes hemoderivados. Plano assistencial de enfermagem. Preparo do corpo pós-

óbito. Cuidados de enfermagem ao paciente fora de possibilidades terapêuticas. 

 

Introdução à Pesquisa Científica 

Ementa: Ciência, processo de investigação cientifica. Questões, Normas e Técnicas para 



publicação de trabalhos científicos. Execução da pesquisa científica. Desenvolvimento 

prático da pesquisa científica em enfermagem. 

 

6º Período 

Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher e Obstetrícia II 

Ementa: Assistência ao Parto. Papel do Enfermeiro no Parto Cesáreo. O Enfermeiro e a 

amamentação. Cuidados de Enfermagem e intervenção no processo do trabalho de parto 

normal e parto cesariano, alívio da dor durante o trabalho de parto. Intervenção e 

cuidados de Enfermagem durante o período puerperal, cuidados de saúde da mulher. 

Gestação de Alto Risco. Principais Intercorrências clínicas durante o pré-natal de alto 

risco. Atenção humanizada ao abortamento. Coleta e Interpretação de Exame de 

Papanicolau. Câncer de Colo do Útero. Câncer de Mama. Afecções ginecológicas mais 

frequentes. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra a 

mulher. O Programa Viva Mulher. 

 

Saúde do Idoso 

Ementa: Características do envelhecimento humano. Idoso e Sociedade. Estatuto do 

Idoso. O cliente idoso e o processo saúde-doença. Avaliação de risco. Medidas de 

promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. A humanização da atenção ao 

idoso. A competência da unidade básica de saúde e da equipe de saúde da família. 

Aspectos biológicos, sociais e psicológicos do envelhecimento. Principais afecções. 

Distúrbios da pressão arterial e peculiaridades em diabetes mellitus no idoso. 

Terapêutica medicamentosa. Sistematização da Assistência de Enfermagem e o Cuidado 

de Enfermagem ao Idoso. Saúde mental do idoso. 

 

Assistência de Enfermagem na Saúde do Trabalhador 

Ementa: Legislação: conceito e histórico. Política Nacional de Atenção à Saúde do 

Trabalhador. Biossegurança nos serviços de saúde. Principais Normas 

Regulamentadoras - NRs. Riscos ocupacionais. Acidente de trabalho. Doenças 

ocupacionais. Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde do Trabalhador. 

Ações em saúde do trabalhador. Ações de Enfermagem para a promoção à Saúde do 

Trabalhador. Instrumentos de coleta de informações para a vigilância em Saúde do 

Trabalhador. 

 

Assistência de Enfermagem na Saúde Pública 

Ementa: Introdução ao estudo da saúde pública. Políticas de ações de vigilância 

sanitária, assistência de Enfermagem ao cliente, família e comunidade. Sistemas de 

Informação em Saúde, como o Sistema de Informações Ambulatorial – SIA; Sistema de 

Informações sobre Mortalidade – SIM; Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – 

SINASC; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN; Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação - SINAN; Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações SIS-PNI e Programas de saúde do ministério da saúde como 

PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher; PAISC – Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Criança; PASM – Programas de Atenção à Saúde da 

Mulher; O Processo de Trabalho e a Gestão da Vigilância Sanitária. Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem e outros. 

 

Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência 

Ementa: Sistematização e gerência do serviço de enfermagem em Unidades de Urgência 

e Emergência. Interação da equipe interdisciplinar em saúde Biossegurança e Aspectos 



Jurídicos. Aspectos legais na prestação do atendimento de emergência e urgência na 

comunidade. Conceituação de enfermagem nas emergências. Atendimento de urgência. 

Humanização no atendimento de urgência e emergência. O Familiar em situação de 

urgência e emergência e a captação de órgãos. Técnicas de atendimento de primeiros 

socorros, atendimento pré-hospitalar e transporte por meio de simulação em laboratório. 

Assistência ao politraumatizado. Atendimento Pré-Hospitalar na urgência. Assistência 

em Trauma Cranioencefálico. Assistência em trauma torácico e abdominal e de 

extremidades. Assistência em traumas obstétricos e pediátricos. Tratamento de 

emergência das queimaduras. Farmacologia em emergência. Assistência nas 

emergências e urgências clínicas. 

 

7º Período 

Assistência de Enfermagem ao Paciente em Tratamento de Alta Complexidade 

Ementa: Aspectos envolvidos no processo de cuidar. Aplicabilidade do processo de 

enfermagem. A Estrutura e Planta Física da Unidade de Tratamento Intensivo. 

Integridade da assistência ao paciente em terapia intensiva com alterações renais e 

infecciosas, gástricas e endócrinas. O cuidado humano ao paciente portador de 

distúrbios cardiorrespiratórios em Unidades de Terapia Intensiva. Principais 

acometimentos cardíacos e respiratórios. Atendimento a PCR (Parada 

cardiorrespiratória, segundo a ACLS). Monitorização à beira do leito. Os cuidados 

intensivos de enfermagem a pacientes neurológicos em situações críticas. O paciente 

com traumas múltiplos. O paciente em morte cerebral: doação de órgãos. Cuidado 

humanizado de enfermagem a pacientes em UTI e a aplicação do processo de 

enfermagem. Desenvolvimento de habilidades e capacidade de tomar decisões e intervir 

em situações críticas. Aspectos nutricionais no paciente de UTI. Principais medicações 

utilizadas em UTI. Gerenciamento contemporâneo centrado nas formas de gestão 

flexível, tomada de decisão e liderança. Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Aplicada à UTI. 

 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material 

Ementa: Estudo das instalações e a organização da unidade de material. O papel do 

enfermeiro no centro cirúrgico e na central de material. Sistematização da Assistência 

de Enfermagem Perioperatória (SAEP). Assistência de Enfermagem ao cliente no pré, 

trans e pós-operatório e na recuperação pós-anestésica. Recursos físicos, biológicos e 

psicológicos da equipe cirúrgica. Princípios de limpeza, acondicionamento, 

esterilização, armazenamento e controle de material médico-hospitalar. Atividades 

pertinentes e atuação na central de material de esterilização desde o preparo de material 

até as normas de manipulação dos diversos aparelhos. Antissepsia e degermação. 

Instrumentação cirúrgica. Ações da comissão em controle em infecção hospitalar 

voltadas ao centro cirúrgico e centro de material. Avanços tecnológicos no centro 

cirúrgico, tais como videocirurgias, robótica, laser entre outros. 

 

Enfermagem em Oncologia 

Ementa: Cuidados de Enfermagem em oncologia clínica, cirúrgica e cuidados 

paliativos. Sistematização da Assistência de Enfermagem aos clientes oncológicos. 

Atuação do enfermeiro no período de internação, pré, trans e pós-operatório. Assistência 

de Enfermagem em oncologia clínica e no tratamento oncológico. Cuidados de 

Enfermagem ao cliente que realiza radioterapia e quimioterapia. Princípios da 

quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e quimioprevenção. Aspectos nutricionais 

no contexto do câncer. Orientações sobre medidas de prevenção e controle sistemático 



de danos durante o tratamento do paciente oncológico. Políticas públicas e a 

organização da assistência oncológica. Conceitos e princípios da bioética na assistência 

oncológica. 

 

Tópico Especial I - Inglês Instrumental 

Ementa: Noções de inglês instrumental. Estudo de textos de assuntos genéricos e 

técnicos, visando a sua compreensão e utilizando-se as diferentes estratégias de leitura 

de texto (skimming, scanning, prediction, brainstorming, cognates, etc). Análise de 

estruturas lingüísticas, expansão do vocabulário, e exploração de aspectos gramaticais 

(sintáticos e morfológicos) dentro dos textos. Prática de estratégias de leitura: general 

comprehension, skimming, scanning, nominal groups, affixation e contextual reference, 

visando a compreensão de textos relacionados à Enfermagem. 

 

Saúde do Adulto 

Ementa: Assistência de enfermagem sistematizada ao cliente adulto, com disfunções 

cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, renais e urinárias, endócrino-metabólicas, 

gastrintestinais e multissistêmico, em regime de internação, de atendimento 

ambulatorial e de hospital-dia, abrangendo afecções agudas e crônicas, realizando a 

avaliação, a implementação e a adequação da prática clínica em enfermagem, 

valorizando os aspectos sociais, culturais, psicológicos, políticos, nutricionais e 

econômicos. Sistematização do plano assistencial ao cliente adulto. 

 

Gestão de Enfermagem em Rede Hospitalar 

Ementa: As teorias de administração, a filosofia do serviço de Enfermagem, a estrutura 

organizacional e os serviços de Enfermagem. Metodologia dos serviços de 

Enfermagem. Força de trabalho (formação, qualificação, distribuição e organização do 

trabalho de Enfermagem). Atuação do enfermeiro na administração de pessoal 

(recrutamento de pessoal, escala de distribuição, supervisão, avaliação do desempenho, 

educação continuada, liderança em Enfermagem). Aspectos administrativos da 

sistematização da assistência de enfermagem. Avaliação do serviço e da assistência de 

enfermagem. 

 

8º Período 

Auditoria nos Serviços de Saúde e de Enfermagem 

Ementa: Estudo dos conceitos, fundamentos e prática da auditoria em serviços de saúde 

e de enfermagem. Política saúde de interesse para auditoria; Evolução da Auditoria no 

Sistema Privado e no SUS. Tipos de Auditoria. Auditoria em Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

 

Assistência de Enfermagem na prevenção e tratamento de lesões cutâneas 

Ementa: Fisiopatologia da pele e anexos. Tipos de Curativos e coberturas. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na prevenção e tratamento de lesões 

cutâneas. A Pele e as enfermidades cutâneas. Protocolos da assistência de enfermagem. 

Atualidades no tratamento de lesões da pele. Principais afecções dermatológicas e os 

tipos de tratamento. Estoma intestinal. Estoma urinário. Vesicostomia. Cistostomia. 

Gastrostomias. Traqueostomias. Fístulas. Úlcera por Pressão. Úlceras vasculogênica de 

origem venosa. Úlceras neurotróficas por Doença de Hansen. Úlceras vasculogênica de 

origem arterial (diabética ou não). Úlcera Diabética e áreas de incontinência. Cuidados 

com drenos e tubos. Cuidados com feridas cirúrgicas, evisceração e deiscência. 

Cuidados com feridas oncológicas e lesões vegetantes. Cuidado com a pele do idoso. 



Aspectos emocionais e sociais da clientela 

 

Saúde da Família 

Ementa: A Assistência de Enfermagem à família e à comunidade; instrumentais teórico-

metodológicos para a prática assistencial e educativa à família e à comunidade; As 

políticas sociais e a família. A enfermagem na saúde da família: o processo ensino 

aprendizagem na formação de recursos humanos. A interdisciplinaridade no trabalho 

com famílias. Conceitos sobre família; formação da família brasileira; a família e suas 

interações; o processo saúde doença na evolução da família. Práticas junto às equipes da 

Estratégia Saúde da Família. A Estratégia Saúde da Família como estratégia de 

implantação do SUS. O Sistema de Informação da Atenção Básica e seus instrumentos 

de trabalho. Instrumentos de abordagem familiar. Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

– NASF. 

 

Enfermagem Gerencial em Atenção Primária à Saúde 

Ementa: Meio e instrumento do processo gerenciar de Enfermagem. Coordenação do 

trabalho de Enfermagem como finalidade do trabalho do enfermeiro. Articulação 

ensino-trabalho. Gerenciamento de unidades de Enfermagem através de proposições 

sustentadas nas teorias de administração e no paradigma de qualidade. Consulta de 

Enfermagem e administração de Enfermagem em unidades de atenção primária à saúde. 

A administração e a prática de Enfermagem, sistema de informação, tomada de decisão, 

planejamento da assistência e mudanças em Enfermagem. 

 

Educação em Saúde 

Ementa: A educação em saúde e as políticas de saúde. A produção do processo 

educativo. Enfoques teórico-metodológicos e tecnológicos da educação em saúde. A 

educação popular como instrumento de problematização. Caracterizar o papel do 

enfermeiro na educação em saúde. O Planejamento das ações de educação em saúde. 

 

Exames Laboratoriais e de Imagens para Enfermeiros 

Ementa: Técnicas Básicas de Coleta e Interpretação de Exames Laboratoriais. Cuidados 

em relação ao pré-teste e ao pós-teste e as diretrizes específicas para cada fase do teste. 

Os exames e sua aplicabilidade nos sistemas orgânicos para fins de diagnóstico. A 

Finalidade, o procedimento e a interpretação dos principais exames clínicos 

laboratoriais: hematologia, parasitologia, culturas, sorologia e dosagens eletrolíticas. 

Diagnóstico molecular. Exames por imagem invasiva e não invasiva. Fazer correlação 

clínica. 

 

Tópico Especial II - Enfermagem em Nefrologia 

Ementa: Anatomofisiologia do Sistema Renal. Infecção do Trato urinário. 

Glomerulopatias. Assistência de Enfermagem na Insuficiência Renal Aguda. 

Assistência de Enfermagem na Insuficiência Renal Crônica. Nefropatia Diabética. 

Diálise Peritoneal. Hemodiálise. Instrumentalização da assistência de Enfermagem aos 

clientes no setor de Hemodiálise. Transplante Renal. Controle de Infecção e Normas de 

Biossegurança. 

 

 

9º Período 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Ementa: Técnicas de pesquisa, elementos de pesquisa em saúde e enfermagem, com 



enfoque em normalização bibliográfica conforme a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas e Técnicas). Confecção de pré-projeto com embasamento no Manual de TCC 

da Faculdade Santo Antônio de Pádua. Estudo, pesquisa e projeto na área de 

Enfermagem, elaborado pelo discente. 

 

Tópico Especial III - Vigilância em Saúde 

Ementa: Vigilância como instrumento de proteção a saúde. Vigilância Sanitária. 

Vigilância epidemiológica. Vigilância Ambiental. Vigilância em Saúde. Política de 

Vigilância Sanitária no Brasil. Elaboração de Planos de mobilização social. 

Planejamento estratégico. Vigilância sanitária de alimentos. 

 

Estágio Supervisionado I – Rede Básica de Serviços de Saúde, Saúde da Família, Saúde 

do Trabalhador e Comunidades 

Ementa: Aplicação dos princípios administrativos no gerenciamento do processo de 

trabalho de enfermagem em unidades básicas de saúde e ambulatórios. Aspectos 

administrativos da sistematização da assistência de enfermagem. Avaliação do serviço e 

da assistência de enfermagem. Práticas em Unidades de Atenção Primária à Saúde e 

ambulatórios conveniados. Desenvolvimento de atividades envolvendo as funções 

próprias do enfermeiro (assistenciais, administrativas, educativas e investigativas tanto 

na rede ambulatorial de saúde como no campo da saúde coletiva), mediante as ações 

básicas de saúde com enfoque na saúde do indivíduo e da família dirigidas às pessoas 

em situações de saúde-doença, nas diversas fases do desenvolvimento humano 

respeitando o contexto sócio-político, cultural e epidemiológico, tanto no ambiente 

hospitalar como no contexto da saúde coletiva. Valorização da sistematização do 

trabalho com base na metodologia do processo de enfermagem. Promoção e Prevenção 

em Saúde do Trabalhador. Conhecer o número de famílias cadastradas, mapa da área e 

micro-área, números de equipes, profissionais e grupos de atendimento da unidade de 

saúde; participar do planejamento estratégico para o alcance das ações à população 

adscrita; realizar procedimentos básicos na unidade e na área de abrangência; realizar o 

preenchimento dos impressos utilizados pela Equipe de Saúde da Família. Conhecer a 

funcionalidade do Sistema de Informação da Atenção Básica. Participar da Consulta de 

Enfermagem Ginecológica. Realização de Preventivos. Participação das atividades de 

educação em saúde e dos procedimentos coletivos. Realizar palestras à população 

adscrita. Participar dos grupos operativos de gestantes, hipertensos, diabéticos e outros. 

Participar da reunião do conselho local e municipal de saúde. 

 

10º Período 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Ementa: Conclusão do trabalho monográfico desenvolvido sob a orientação docente e 

apresentação perante banca examinadora. 

 

Tópico Especial IV - Tópicos Especiais em Enfermagem 

Ementa: A humanização da assistência de enfermagem. O manejo da dor. Prevenção e 

Controle da dor. O planejamento para a realização da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) no cenário intra e extra-hospitalar. As Teorias de Enfermagem 

Legislações do COFEN sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Objetivos e Benefícios do Home Care. O gerenciamento do atendimento domiciliar 

(Home Care) e os fundamentos da assistência domiciliar. Plano de atendimento 

domiciliar. Gerenciamento do cuidado de enfermagem em Home Care. Principais 

técnicas de enfermagem realizadas em Home Care. 



Estágio Supervisionado II – Gestão; Internação; Materno-Infantil; Clínica; Bloco 

Cirúrgico e Central de Materiais; Urgência/Emergência em Trauma e Unidades de 

Terapia Intensiva. 

 

Ementa: Prática supervisionada em assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado 

ou em tratamento visando o desenvolvimento de capacidade de tomada de decisão, 

pensamento crítico e saber técnico-científico. Possibilidade de solução de problemas e 

tomada de decisões na assistência aos pacientes em situações clínicas no nível 

secundário de atenção. Desenvolvimento de habilidades atitudinais e procedimentais 

requeridas no processo do cuidar. Reflexão crítica das forças e limites das práticas da 

assistência de enfermagem no contexto cuidar-cuidando. Estrutura e funcionamento de 

unidades destinadas ao tratamento de urgência/emergência e tratamento intensivo. 

Assistência de enfermagem ao paciente com comprometimento das funções vitais: 

Respiração, circulação, eliminação, locomoção e hidratação. Práticas em hospitais 

conveniados. Prestar assistência de enfermagem sistematizada e humanizada ao cliente 

em situações de alto risco. 

 


