
   

Escola Técnica de Enfermagem – Cruz Vermelha Brasileira Rio de 
Janeiro 

	   

  
 
 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CONTENDO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 
ESTRUTURA DO CURSO  

 
Ø DESCRIÇÃO DE CADA UNIDADE CURRICULAR E SUA EMENTA 

 
9.1- MÓDULO I 

  

	  	  

	   	   

9.1.1-História da Cruz Vermelha – Carga horária total: 24h/a 
EMENTA: Conhecimento geral sobre a criação da Cruz Vermelha, sua história, estrutura, abordagens e 
atividades desenvolvidas no âmbito Mundial, Nacional e Estadual. 
 
CONTEÚDOS: 

� História da Cruz Vermelha (inicial e atual);  
� Atividades Cruz Vermelha Brasileira; 
� História da Cruz Vermelha – Filiais Estaduais; 
� História da Cruz Vermelha Filial do Rio de Janeiro; 
� Atividades Estaduais e suas Filiais; 
� Princípios Fundamentais; 
� Símbolo – formas corretas na utilização do emblema humanitário Cruz Vermelha Brasileira;  
� Comportamentos para diferentes níveis de segurança; 
� Planejamento de Ações humanitárias voltadas à área de Saúde Pública; 
� Código de Ética aplicado às situações específicas do Relacionamento Humano; 
� Voluntariado; 
� Códigos de Conduta Humanitária. 

	  	  

	   	   

	   	   
	    	   

   
 
	  

9.1.2-História da Enfermagem – Carga horária total: 24h/a 
EMENTA: Propicia a reflexão crítica sobre a história das práticas e terapêuticas de saúde no Brasil, 
discutindo a estruturação das profissões de saúde e desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no 
Mundo. 
 
CONTEÚDOS: 

� História da Enfermagem; 
� Contexto social, político, econômico e cultural a nível Mundial e Nacional; 

 

  

.  

 

 

=	  	  
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9.1.3-Ética e Legislação profissional – Carga horária total: 24h/a 

EMENTA: Conhecimento do conjunto de normas, atitudes e valores positivos aplicados na Enfermagem 
juntamente com a prática. 
 
CONTEÚDOS: 

� Lei do Exercício Profissional da Enfermagem; 
� Entidades da Enfermagem: ABEN, COFEN, COREN, Sindicatos e suas finalidades; 
� Noções gerais de conduta humana, valores, significados, situação e dilema ético; 
� Postura profissional; 
� Hierarquia, autoridade e responsabilidade; 
� Trabalho em equipe; 
� Código de ética dos profissionais de Enfermagem; 
� Organismos e entidades de Classe; 
� Direitos do paciente hospitalizado e ambulatorial. 

 
 
 
9.1.4- Linguagem e comunicação I  – Carga horária total: 48h/a 
 
EMENTA: Desenvolvimento da consciência crítica acerca da linguagem como instrumento de 
participação e intervenção social, estimulando a percepção das múltiplas possibilidades de expressão 
linguística, possibilitando a capacitação de leitura afetiva de textos da cultura brasileira e a produção de 
diversas modalidades de textos. 
 
CONTEÚDOS:  

. 
� O processo de comunicação. 
� Linguagem verbal e não verbal. 
� Modalidades Oral e escrita. 
� Linguagem formal e informal. 
� Homonímia e paronímia. 
� Coesão e Coerência 
� Pontuação. 
� Regência Verbal. 
� Crase. 
� Vícios da linguagem. 
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9.1.5- Anatomia  HUMANA – Carga horária total: 60h/a 

EMENTA:  A Unidade Curricular de anatomia trata das principais estruturas anatômicas, com especial 
atenção ao reconhecimento da nomenclatura e posição anatômica, planos, eixos e conceitos sobre a 
construção geral do corpo humano: sistemas ósseo, articular, muscular, circulatório, respiratório entre 
outros, explorando fundamentalmente as noções de forma e relações entre estruturas. 
 
CONTEÚDOS: 
Corpo humano: 

� Constituição (células, tecidos, órgãos e sistemas); 
� Divisões e planos; 
� Sistema músculo esquelético: ossos, músculos e cartilagens; 
� Articulações, pele e anexos. 
� Sistema respiratório: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema respiratório. 
� Sistema circulatório: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema circulatório. 
� Sistema digestório: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema digestório. 
� Sistema urinário e excretor: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema urinário e 

excretor. 
� Sistema nervoso: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema nervoso. 
� Órgãos dos sentidos (visão, paladar, olfato, audição e tato). 
� Sistema endócrino: anatomia dos principais órgãos e glândulas que compõem o sistema 

endócrino 
� Sistemas reprodutor: anatomia dos principais órgãos que compõem o sistema reprodutor. 

 
	  

9.1.6-Microbiologia, Imunologia e Parasitologia – Carga horária total: 48h/a 
	  
EMENTA: Introdução à Microbiologia. Controle de micro organismos por agentes físicos e químicos. 
Morfologia e fisiologia microbiana. Principais grupos de micro organismos. Antimicrobianos. Bacteriologia 
médica, morfologia geral dos fungos. Micologia médica. 
 
 
CONTEÚDOS: 

� Introdução a Microbiologia, conceitos básicos em Microbiologia; 
� Definir Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 
� Definir microrganismo; classificação dos microrganismos; 
� Termos técnicos mais empregados em Microbiologia e Parasitologia; 
� Diferenciar tamanho, morfologia, classificação, respiração, nutrição e reprodução dos micro-

organismos; 
� Principais características das bactérias; morfologia geral; 
� Principais características dos protozoários; morfologia geral; 
� Principais características dos fungos; Micologia, morfologia geral; 
� Principais características dos vírus; Virologia geral; 
� Identificar principais tipos de relacionamentos harmônicos e desarmônicos entre os seres vivos; 
� Identificar os tipos de transmissão das Doenças Transmissíveis; 
� Principais doenças ocasionadas por bactérias, vírus, protozoários e fungos; 
� Teníase, cisticercose, esquistossomose, ascaridíase, oxiuríase e filariose; 
� Principais características dos micro-organismos na produção das doenças; 
� Principais características do hospedeiro e resistência às doenças; 
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� Introdução ao estudo da Imunologia; mecanismo de defesa; órgãos linfoides; imunoproteção; 
� Diferenças entre infecção, infestação e inflamação; 
� Microbiologia clínica; 
� Definir termos: assepsia, anti-sepsia, limpeza, desinfecção e esterilização; 
� Infecção hospitalar; 
� Identificar meios de prevenção e de controle de infecção hospitalar; 

 
 
 
	  
	  

9.1.7- Antropologia Cultural  – Carga horária total: 24h/a 
	  
EMENTA: Homem, cultura e sociedade. Origens da cultura. Etnocentrismo e Relativismo. Cultura e 
Ideologia. Caracterização e objeto da Antropologia. O campo de estudo da Antropologia da saúde. 
Processo saúde/doença numa abordagem antropológica. Práticas, representações e valores culturais na 
sociedade contemporânea. Representações sociais do processo saúde/doença. Representações do 
corpo e sua interface com a saúde e a cultura. Envelhecimento. 

CONTEÚDOS: 
� Conceito de antropologia,  
� Caracterização e objeto da antropologia; 
� Divisões e Campo da antropologia; 
� Antropologia da saúde; 
� Cultura, conceito e origem; 
� Etnocentrismo e Relativismo. 
� Concepção do processo saúde/doença 
� Representações sociais do processo saúde/doença; 
� Práticas integrativas e complementares em saúde: medicina popular, terapia comunitária; 
� Novos paradigmas da saúde; 
� Representação da dor; 
� Envelhecimento e Saúde. 
� Práticas integrativas e complementares em saúde: medicina popular, terapia comunitária; 
� Novos paradigmas da saúde; 
� Representação da dor; 
� Envelhecimento e Saúde. 
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9.1.8- Saúde Coletiva – Carga horária total: 48h/a 
 
EMENTA: História das políticas de saúde; SUS; Ações de enfermagem nos programas de saúde para o 
adulto e o idoso; Educação em saúde. 
 
CONTEÚDOS:	  
 

� Introdução à saúde pública, saúde coletiva e comunitária;  
� Evolução histórica das políticas de saúde e previdenciárias no Brasil;  
� Sistema Único de Saúde – SUS;  
� Legislação Vigente;  
� Organização da Atenção Básica em saúde – Estratégia saúde da família – ESF,  
� Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS;  
� Programa de assistência aos adultos: hiperdia, saúde do trabalhador, Vigilância Alimentar e 

Nutricional;  
� Programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis DST-AIDS;  
� Programa de prevenção à hanseníase e tuberculose;  
� Programa de prevenção ao tabagismo;  
� Programa de imunização para adultos e idosos;  
� Programa de portadores de necessidades especiais; Saúde do idoso;  
� Programa de saúde bucal;  
� Educação em saúde nas doenças mais comuns veiculadas pela água, por alimentos, transmitidas 

por vetores e causadas por ectoparasitas;  
� Política de Práticas Integrativas e Complementares do SUS: plantas medicinais, fitoterapia, 

cromoterapia, acupuntura, floral e outros.  
 
 

 
 
9.1.9- Fundamentos de Enfermagem I – Carga horária total: 96h/a 

EMENTA: Introdução à prática da enfermagem: princípios, conceitos e técnicas; A contextualização da 
Enfermagem no processo do trabalho em saúde e a prevenção da infecção; Fundamentando a 
assistência de enfermagem na prevenção e controle da infecção. 
 

CONTEÚDOS: 
 Estudo, desenvolvimento e aprimoramento de competências e habilidades necessárias à capacidade de 
cuidar de pessoas. Considerando conceitos e dimensões teórico metodológicas, com base na 
investigação clínica por meio dos métodos propedêuticos clássicos e realização de procedimentos e 
intervenções de Enfermagem. 
Desenvolvimento de habilidades e destrezas na promoção, manutenção e recuperação da saúde. 
 
	  
          
 
 
 
 
 
 
	  
	   	  	  



6	  

  6 	  

	  
	  
	  

	  	  

	   	  	  
9.2- MÓDULO II 

 

9.2.1.- Nutrição dietética – Carga horária total: 48h/a 
 
EMENTA: Conceitos de alimentação, nutrição e dietética. Evolução dos conhecimentos sobre 
alimentação humana. Exigências proteico calóricas. Princípios nutritivos. Leis da alimentação. 
Valor dos alimentos. Alimentação nos diferentes períodos etários. Leite materno. Problemas 
nutricionais do paciente. Dietas hospitalares. Dieta segundo as exigências dos diferentes 
estados patológicos. Dietoterápica infantil. Nutrição e Saúde Pública. 
 
 
 
 
CONTEÚDOS:  
 

� Introdução ao estudo da nutrição 
� Conceitos básicos: alimentação, nutrição, dietética, dietoterapia, dieta, regime, 

cardápio; 
� Classificação dos nutrientes; os grupos dos nutrientes; energéticos, plásticos e 

reguladores; classificação dos carboidratos e seus tipos, das proteínas e seus tipos, 
dos lipídeos e seus tipos, das vitaminas, minerais e seus tipos. 

� Nutrição nas diversas fases da vida. 
� Pirâmide dos alimentos, leis da alimentação, suplementos nutricionais; transtornos 

alimentares; obesidades e diabetes. 
� Atribuições e responsabilidades da equipe de enfermagem em nutrição e dietética. 
� Terapia Nutricional, suporte nutricional, nutrição enteral e parenteral, vias de 

administração de dietas. 
� Dietoterapia: conceito e função terapêutica. 
� Classificação das dietas segundo modificações físicas e químicas, suas funções e 

indicações terapêuticas, nomenclatura das dietas hospitalares. 
� Dietas usadas em clinicas cirúrgicas. 

 
 

 
 

9.2.2- Linguagem e comunicação II – Carga horária total: 24h/a 
 
EMENTA: Desenvolver a consciência crítica acerca da linguagem como instrumento de 
participação e intervenção social, estimulando a percepção das múltiplas possibilidades de 
expressão linguística, possibilitando a capacitação de leitura afetiva de textos da cultura 
brasileira e a produção de diversas modalidades de textos. 
 
CONTEÚDOS:  

� Cultura e Linguagem 
� O processo de comunicação 
� Pressuposições e inferências 
� Interpretação de texto 
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9.2.3- Farmacologia – Carga horária total: 60h/a 

	  
EMENTA: Estudos fundamentais da farmacologia. Farmacologia básica: classificação, 
utilização, efeitos colaterais e/ou adversos, cálculo de dosagem, administração, apresentação 
e estocagem dos produtos. Farmacocinética: absorção, distribuição, biotransformação e 
excreção. Administração e utilização ética dos fármacos. 
 
CONTEÚDOS: 
 Conceitos básicos da farmacologia (droga, fármaco, medicamento, fórmula e forma 
farmacêutica, dose, vias de administração, farmacocinética, farmacodinâmica, problemas 
relacionados a medicamentos...);  

� Vias de administração de medicamentos;  
� Problemas Relacionados a Medicamentos;  
� Principais classes terapêuticas e seus protótipos;  
� Doses terapêuticas, tóxicas e letais;  
� Cálculo de dosagem; 
� Efeito adverso; 
� Reações adversas e evento adverso;  
� Interações medicamentosas e alimentares; 
� Principais fármacos em relação à indicação e posologia. 

 
 
9.2.4-Biossegurança e Segurança do Trabalho – Carga horária total: 24h/a 

EMENTA: Compreende o tratamento dado aos indivíduos, ao meio ambiente, aos materiais e 
equipamentos e ao uso de técnicas específicas com o objetivo de prevenir e controlar 
infecções. 
 
CONTEÚDOS: 
 

� Introdução a Biossegurança e Segurança do Trabalho. 
� História da Biossegurança; abreviaturas e glossários utilizados em Biossegurança. 
� Medidas profiláticas para a higiene e segurança do trabalhador em saúde (NR5 e NR 

32). 
� Riscos e doenças ocupacionais em saúde, equipamentos de proteção individual e 

equipamentos de proteção coletivos. 
� Exposição acidental com material biológico. 
� Apresentação, organização, estrutura e funcionamento da central de material e 

esterilização. 
� Classificação das áreas e artigos hospitalares (críticos, semi críticos e não críticos). 
� Processamentos e reprocessamento de artigos e controles da qualidade nos diferentes 

serviços de saúde. 
� Gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde. 
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� Normas de prevenção e controle de infecção hospitalar de internação.  
 
 
 
 

9.2.5- FISIOLOGIA – Carga horária total: 60h/a 
EMENTA: A Fisiologia fornece ao aluno embasamento para a compreensão do funcionamento 
de cada sistema, estimulando o raciocínio de situações da vida real em que os processos 
fisiológicos estejam envolvidos e desenvolvendo a capacidade do aluno para integrar os 
conhecimentos no processo geral de funcionamento orgânico. A disciplina capacita o aluno a 
compreender o funcionamento dos Sistemas Nervoso, Circulatório, Respiratório, Digestório, 
Reprodutor, Renal e Endócrino 
 
 

Conteúdo: 
 
Corpo humano: 

� Sistema tegumentar : fisiologia da pele e anexos. 
� Sistema respiratório: fisiologia dos principais órgãos que compõem o sistema 

respiratório. 
� Sistema circulatório: fisiologia dos principais órgãos que compõem o sistema 

circulatório, pequeno e grande circulação, sistema linfático e vascular. 
� Sistema digestório: fisiologia do sistema digestório. 
� Sistema urinário e excretor: fisiologia do sistema urinário e excretor. 
� Sistema nervoso: fisiologia do sistema nervoso central, simpático e parassimpático. 
� Órgãos dos sentidos (visão, paladar, olfato, audição e tato). 
� Sistema endócrino: fisiologia do sistema endocrinológico. 
� Sistemas reprodutor: fisiologia dosistema reprodutor feminino e masculino. 

 
 
 

9.2.6- Fundamentos de Enfermagem II – Carga horária total: 72h/a 
 

EMENTA: Técnicas básicas de enfermagem: Cuidados gerais na administração de 
medicamentos em adultos e crianças, troca de bolsa de ostomias, técnicas de curativos, 
oxigenoterapia, cateterismo nasogátrico, cateterismo vesical, aspiração de vias aéreas, 
balanço hídrico, venóclise. 

      Conteúdos: 
Técnicas básicas de enfermagem: Cuidados gerais na administração de medicamentos 
em adultos e crianças, troca de bolsa de ostomias, técnicas de curativos, oxigenoterapia, 
cateterismo nasogátrico, cateterismo vesical, aspiração de vias aéreas, balanço hídrico, 
venóclise.  
 
 
 
 
 
 
 
 



9 	  

 	  

  9 	  

 
 
 
 
 
 

 
	  

9.2.7 - Saúde Mental – Carga horária total: 48h/a 
EMENTA:  História da psiquiatria; Política Nacional de saúde mental; Assistência integral e 
humanizada de enfermagem à saúde mental e seus transtornos; psicofarmacologia; 
residências e comunidades terapêuticas; centro de atenção psicossocial; ressocialização do 
paciente psiquiátricos junto aos seus familiares e ao contexto social. 
 
CONTEÚDOS: 

� Políticas de Saúde relativas à Saúde Mental; 
� Categorias de transtornos mentais e de comportamento; 
� Princípios que regem a assistência à Saúde Mental; 
� Procedimentos e cuidados de enfermagem em saúde mental, psiquiátrica e 

emergências psiquiátricas; 
� Fases do crescimento e desenvolvimento humano – fisiológico, estrutural e psicológico; 
� Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso: influência das substâncias químicas sobre 

os mecanismos cerebrais; 
� Noções de Psicologia. 

 
 
 
9.2.8- Psicologia Aplicada a Saúde – Carga horária total: 36h/a 
EMENTA: Introdução ao estudo da psicologia.  Subjetividade e sua construção. O 
desenvolvimento humano na perspectiva das teorias psicológicas. Teorias da personalidade. O 
ser humano e suas diferentes fases do desenvolvimento nos aspectos emocional, sexual e 
psicológico. Relações interpessoais. 
 
 
CONTEÚDOS:  

� Introdução ao estudo da psicologia   
� Psicologia do desenvolvimento - Introdução à psicologia do desenvolvimento;  Infância; 

Adolescência; Idoso; 
� Saúde e doença 
� Cuidado - Cuidando do enfermeiro; O cuidado e a dor na enfermagem; 
� O contato com o corpo do paciente 
� Trabalho em equipe 
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9.2.9- Clínica Médica  – Carga horária total: 60h/a 
	  
EMENTA: Assistência integral e humanizada de enfermagem ao adulto e ao idoso que 
apresentam alterações clínicas, relacionando com o perfil epidemiológico regional;	  
Hemoderivados; Cuidados paliativos; Educação em Saúde. 
 
CONTEÚDOS: 

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Cardiovascular (Infarto 
agudo do miocárdio, angina, hipertensão arterial sistêmica, pericardite, miocardite e 
endocardite, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, intoxicação digitálica, edema 
agudo de pulmão, choque, parada cardio respiratória, e afecções Vasculares: 
trombose, insuficiência venosa crônica, úlceras de estase).  

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Respiratório (Dor 
torácica, hemoptise, dispnéia, sinusite, pneumonia, DPOC, Asma, abscesso pulmonar, 
atelectasia, derrame pleural e embolia pulmonar). 

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Endócrino (Diabetes 
Melittus, cetoacidose diabética, coma hiperosmolar, hipotireoidismo hipertireoidismo, 
doença de Addison e Síndrome de Cushing). 

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Digestório (Gastrite, 
esofagite, úlcera péptica, varizes esofagianas, apendicite, peritonite, pancreatite, 
diverticulite, disfunções hepáticas e biliares e cirrose). 

� Assistência de Enfermagem as principais alterações no Sistema Urinário (Cistite, 
insuficiência renal aguda e crônica, infecções do trato urinário, pielonefrite, 
glomerulonefrite e síndrome nefrótica), e assistência de enfermagem na hemodiálise  

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Hematológico 
(Anemia, leucemia, hemofilia, púrpura trombocitopênica, transfusões de hemoderivados 
e reações hemolíticas). 

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Nervoso (Epilepsia, 
convulsões, coma, esclerose múltipla, doença de Parkinson, acidente vascular 
encefálico, aneurisma e meningite). 

� Assistência de enfermagem as principais alterações no Sistema Osteoarticular (Artrite 
Reumatoide, febre reumática, gota, lúpus eritematoso, artrose e osteoporose). 

� Orientação e preparo do paciente e família para a promoção do autocuidado e alta 
hospitalar. 
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9.2.10- Patologia Geral  – Carga horária total: 48h/a 
EMENTA: Estudo dos mecanismos básicos das lesões, sua base molecular, imunológica, 
bioquímica, os aspectos morfológicos macro e microscópicos das lesões e sua específica 
relação com a sintomatologia do paciente. 
 
 
CONTEÚDOS: 
Introdução ao Estudo da Patologia e aos Processos Degenerativos, Alterações Celulares 
reversíveis (Hipotrofia, Hipertrofia, Hipoplasia, Hiperplasia, Metaplasia, Displasia e Atrofia), 
Morte Celular (Apoptose e Necroses causas e tipos de necrose), Alterações Circulatórias 
(Hiperemia, Isquemia, Trombose, Embolia, Infarto, Edema, Choque e Hemorragia), Processo 
inflamatório (Agudo e Crônico: conceito, evolução, classificação, reparo e cicatrização), 
Etiologia do processo infeccioso, Neoplasias (Conceito e definição, principais características 
das neoplasias benignas e malignas, lesões pré-malignas, Invasão local e metástase, 
oncogenese e papel da hereditariedade na carcinogênese). 
 
 

9.3- MÓDULO III 
	  

9.3.1- Saúde do Idoso  – Carga horária total: 24h/a 
EMENTA:	  Política Nacional do Idoso. Abordagem do Idoso no processo de envelhecimento. 
Vacinação do Idoso. Aspectos demográficos do envelhecimento. Perspectivas do idoso no 
PSF. Patologias mais frequentes. Estruturação da Assistência de Enfermagem ao Idoso.  
 
CONTEÚDOS: 

� Política Nacional de Saúde do Idoso. 
� Estatuto do Idoso.  
� Processo do envelhecimento.  
� Abordagem do Idoso no Programa de saúde da família.  
� Autonomia, dependência e incapacidade. 
� Calendário Vacinal do Idoso. 
� Violência contra o idoso.  
� Introdução à gerontologia 
� Alterações fisiológicas da velhice 
� Sistematização da Assistência de Enfermagem 
� Consulta de enfermagem/Caderneta do Idoso. 
� Doenças mais comuns (glaucoma, catarata, osteoporose, câncer de reto, câncer de 

próstata, câncer de mama, câncer de pele, doença de Parkinson, doença de 
Alzheimer). 
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9.3.2- Saúde da Mulher  – Carga horária total: 60h/a 

EMENTA: Tem por finalidade apresentar cuidado à mulher no processo saúde-doença, com 
base nos determinantes biopsicossociais e culturais nestes grupos, buscando-se a 
integralidade das ações, na perspectiva da humanização e da defesa de direitos.  
 
CONTEÚDOS: 

� A enfermagem e a consulta clínica ginecológica; 
� Afecções ginecológicas; 
� Planejamento Familiar 
� Processo de Gestação 
� Assistência Pré-Natal 
� Assistências de Enfermagem em situações obstétricas de risco 
� Parto e Nascimento Humanizado 
� Puerpério e suas complicações 
� Prematuridade 
� Aleitamento Materno 
� Calendário de Vacinação da gestante. 
� Assistência em enfermagem nas principais patologias ginecológicas. 

 
 
 
 
 
 

9.3.3- Pacientes Críticos  – Carga horária total: 60h/a 
 
EMENTA:	   Estrutura, organização e funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva; 
Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente crítico nas diferentes fases do 
ciclo vital. 
 
CONTEÚDOS:	  

� Organização, estrutura e funcionamento das unidades de internação de alta 
complexidade (UTI, hemodiálise e Oncologia);  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem na promoção, prevenção e 
recuperação e reabilitação da saúde ao recém-nascido, criança, adolescente, gestante, 
adulto e idoso em situações de alto risco;  

� As relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar frente a 
situações de alta complexidade;  

� Afecções clínicas e cirúrgicas graves mais comuns de acordo com o perfil 
epidemiológico regional;  

� Apoio diagnóstico a pacientes críticos;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem na hemodiálise e oncologia;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem na ventilação assistida, 
monitorização cardíaca, hemodinâmica invasiva e nutrição parenteral total;  

 
� Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente queimado;  
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� Transferência de Unidade de Internação.  
 
 
  
 

 
9.3.4- Clínica Cirúrgica  – Carga horária total: 60h/a 

 
EMENTA: Estrutura, organização e funcionamento da Unidade Cirúrgica, Centro Cirúrgico e 
Recuperação anestésica; Assistência integral e humanizada de enfermagem à pacientes 
cirúrgicos nos períodos pré, trans e pós-operatório. 
 
CONTEÚDOS:	  

� Aspectos biopsicosocial do paciente cirúrgico nos diferentes ciclos de vida;  

� Terminologias cirúrgicas;  

� Classificação das cirurgias quanto à indicação, finalidade e potencial de contaminação;  

� Fatores de risco para infecção cirúrgica: ligadas ao paciente, ambiente, material e 
equipe;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem no período pré-operatório: 
admissão, exames pré-operatórios, preparo e transporte do paciente ao centro 
cirúrgico;  

� Organização, estrutura e funcionamento do centro cirúrgico e recuperação anestésica; 
  

� Preparo do ambiente para o procedimento cirúrgico, circulação da sala, controle de 
gastos de materiais e insumos;  

� Paramentação e instrumentação cirúrgica;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante o procedimento 
anestésico: tipos de anestesia, principais anestésicos e analgésicos, posicionamento 
para anestesia, principais complicações anestésicas;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante o procedimento 
cirúrgico: recepção do paciente, posições cirúrgicas, monitorização do paciente e 
anotações de enfermagem;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante a recuperação 
anestésica e pós-operatório;  

� Complicações pós-operatórias;  

� Cuidados de enfermagem com: curativos, drenos, sondas, estomas, trações e outros;  

� Relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar;  
 

� Educação em saúde, orientação para alta hospitalar  
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9.3.5- Primeiros Socorros  – Carga horária total: 36h/a 
EMENTA: Princípios gerais e técnicos do atendimento imediato a pessoas acidentadas e/ou 
acometidas de mal súbito. 
CONTEÚDO: 

� Contexto dos agravos por causas externas: trauma acidental e trauma intencional. 
� Rede de atendimento às urgências : SAMU, Corpo de Bombeiros, UPA, hospital. 
� Avaliação da vítima de trauma : aplicação do ABCD do trauma. 
� Feridas agudas e hemorragias. 
� Acidente devido ao calor: queimaduras, insolação e intermação. 
� Traumatismo músculo esqueléticos: imobilização e prevenção de complicações. 
� Intercorrencias neurológicas: desmaio, convulsão e abordagem de primeiros socorros 

no traumatismo crânio cefálico (TCE). 
� Aplicação do CAB da parada cárdio respiratória. Manipulação do desfibrilador externo 

automático (DEA). 
� Desobstrução de vias aéreas. 
� Realização do transporte do acidentado. 
� Intoxicação exógenas. 
� Agressão por animais que podem transmitir raiva humana	  

 
 

9.3.6- Urgências e Emergências  – Carga horária total: 60h/a 
EMENTA: Políticas públicas da assistência pré-hospitalar; Estrutura, organização e 
funcionamento da Unidade de Emergências e Urgências; Assistência integral e humanizada de 
enfermagem ao ser humano, nas diferentes fases do ciclo vital, em situações de urgências e 
emergências. 
 
 
CONTEÚDOS:	  
 

� Políticas públicas relacionadas a situações de urgências e emergências (SAMU, SIATE 
e outras);  

� Organização, estrutura e funcionamento das unidades de atendimento de urgência e 
emergência;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem na promoção, prevenção e 
recuperação do ser humano em situações de urgência e emergência;  

� Relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar frente a 
situações de urgências e emergências;  

� Protocolos de atendimento de urgência e emergência;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente politraumatizado;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem na parada cardio-respiratória;  

� Assistência integral e humanizada de enfermagem nas emergências clínicas e 
cirúrgicas;  

� Administração de medicamentos em urgência e emergência;  
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� Educação em saúde. 
 
 

 
 
9.3.7- Saúde da  Criança e Adolescente  – Carga horária total: 36h/a 

EMENTA: Tem por finalidade apresentar cuidado à criança e ao adolescente no processo 
saúde-doença, com base nos determinantes biopsicossociais e culturais nestes grupos, 
buscando-se a integralidade das ações, na perspectiva da humanização e da defesa de 
direitos.  
 
 
CONTEÚDOS 
 

� Introdução da história da Pediatria; 
� Cuidados de enfermagem ao RN pre termo, atermo e pós termo (higiene do RN, 

classificação de RN. 
� Cuidados de enfermagem nos prematuros, com doenças hemolíticas, com infecções 

perinatais, filhos de mães diabéticas, HIV positivo ou dependente de drogas. 
� Fases do desenvolvimento da criança - (Recém Nascido (0 - 28 dias) / Lactente (29dias - 2 

anos) / Pré - escolar (3 - 5 anos) /Escolar (5 - 12 anos) /Adolescente (> 12 anos); 
� Políticas públicas de atendimento à saúde da criança e do adolescente;  
� Estatuto da criança e do adolescente;  
� Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente;  
� Programa de Assistência Integral e humanizada à saúde da criança, do adolescente e 

família, com enfoque na imunização, puericultura, gravidez na adolescência e DST;  
� Organização, estrutura e funcionamento da unidade pediátrica.  
� Calendário Nacional de imunização. 
� Assistência de enfermagem nas principais patologias pediátricas. 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                       
 
 


