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EMENTÁRIO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

1º SEMESTRE 

 

ANATOMIA HUMANA  

 

Ementa 

 

Estudo das estruturas do corpo humano agrupadas em formas de sistemas. Orientação 

anatômica. Sistema tegumentar. Sistema esquelético. Sistema articular. Sistema 

muscular. Sistema cardiovascular. Sistema linfático. Sistema Respiratório. Sistema 

digestório. Sistema urinário. Sistemas reprodutores, masculino e feminino. Sistema 

endócrino. Sistema nervoso. 

 

CITOLOGIA E GENÉTICA  

 

Ementa 

 

Introdução à biologia celular. Organização das células procariontes e eucariontes. 

Macromoléculas. Métodos de estudo das células. Organizações moleculares e 

componentes químicos da célula. Núcleo e organização da cromatina e cromossomos. 

Estrutura dos ácidos nucléicos e replicação do DNA. Transcrição, processamento do 

RNA e síntese protéica. Síntese de proteínas. Membrana plasmática e parede celular. 

Sistema de endomembranas. Organelas transdutores de energia: mitocôndrias e 

cloroplastos. Tradução de sinais. Ciclo celular e Mitose. Meiose. Cromossomos 

humanos. Cariótipos e sexo nuclear. Padrões de herança genética. Anomalias 

cromossômicas humanas. Aspectos particulares da genética humana. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE 
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Ementa 

 

Evolução da Tecnologia da Informação. História da Informática em Saúde. Conceitos 

de Hardware e Software. Conceitos de Sistemas Operacionais. Software Livre e 

Software Proprietário. Conceitos de Redes de Computadores. Ferramentas Online para 

Edição de Texto, Planilhas, Apresentações e Pesquisas Quantitativas/Qualitativas. 

Sistemas de Informação em Saúde. Telessaúde. O uso da informática na área de saúde e 

meio ambiente (ações de educação ambiental). 

 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM  

 

Ementa  

 

História da enfermagem. O nascimento e a institucionalização da enfermagem. Aspectos 

históricos e sociais da Enfermagem: do surgimento até os dias atuais. Concepções do 

processo saúde-doença: unicausalidade, multicausalidade e determinação social. 

Processo de trabalho da enfermagem a partir de sua institucionalização: o cuidar do 

enfermeiro e da enfermagem. A enfermagem como prática social. O processo de 

gerenciar e seus elementos: objeto, finalidade, meios e instrumentos. Prática 

profissional do enfermeiro e o modelo assistencial. A importância da educação 

ambiental em enfermagem. Mercado de trabalho para o enfermeiro. Serviços locais de 

saúde. O curso de enfermagem no contexto da Faculdade Vale do Salgado. 

 

SOCIOANTROPOLOGIA DA SAÚDE E QUESTÕES ETNICOS RACIAIS 

 

Ementa 

 

Educação para as relações étnico-raciais e indígenas. Antropologia e enfermagem. 

Cultura como contexto: discussão inicial. A dinâmica cultural das sociedades 

contemporâneas. O corpo humano: suporte de signos e símbolos. O normal e o 
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patológico. Códigos da emoção. Saúde, meio ambiente, sustentabilidade socioambiental 

e doença na abordagem antropológica. Antropologia e epidemiologia: contrastes e 

complementaridade. A perspectiva interpretativa no campo da saúde. Relativismo 

cultural e etnocentrismo. A diversidade dos sistemas de cura: medicinas populares e 

medicinas científicas. 

 

 

 

 

BIOQUÍMICA  

 

Ementa 

 

Conceitos e definições em bioquímica básica. Estudo da estrutura, das propriedades e da 

conformação molecular dos principais componentes químicos dos seres vivos, bem 

como as suas funções resultantes de sua integração molecular. Discussão de casos 

clínicos. 

 

PRIMEIROS SOCORROS  

 

Ementa 

 

Fundamentação teórico-prática dos princípios gerais de pronto-socorrismo, avaliação e 

cuidados para a assistência primária do doente crítico, visando o restabelecimento da 

vítima e estabelecendo plano de promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

indivíduo em situações críticas. 

 

2º SEMESTRE 

FISIOLOGIA HUMANA 
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Ementa 

 

Introdução ao estudo da Fisiologia. Análise dos aspectos do funcionamento fisiológico 

dos sistemas orgânicos do corpo humano e sua contextualização sob o ponto de vista da 

integração regulatória e mecanística. Imunidade. Coagulação. Processos fisiológicos 

básicos e seus mecanismos de regulação dos sistemas renal e líquido corporais; sistema 

nervoso; sistema digestivo; sistema cardiorrespiratório; sistema endócrino e reprodutor, 

sistema sensorial. Características biofísicas mais comuns na prática clínica. Transporte 

através da membrana celular. Bioeletricidade: gênese dos potenciais elétricos e 

condução do impulso nervoso. Potenciais de membrana e ação. 

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

  

Ementa 

 

Introdução à embriologia. Estudo da gametogênese e fertilização humana. Implantação 

do ovo. Formação do embrião humano e malformações congênitas. Período de 

organogênese. Placenta e membranas fetais. O período fetal. Ação teratogênica das 

drogas. Microscopia e principais métodos de estudo em histologia, bases 

morfofuncionais dos tecidos: epitelial, conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, muscular, 

nervoso, circulatório, hemocitopoiese, tecido sanguíneo, linfático, respiratório, urinário, 

aparelho reprodutor masculino e feminino, sistema tegumentar. 

 

BIOESTATÍSTICA  

 

Ementa 

 

Noções de amostragem. Apresentação tabular e gráfica dos dados. Medidas estatísticas: 

de tendência central, variabilidade, separação, associação e de correlação. Noções de 
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probabilidade. Distribuição binomial e normal. Intervalos de confiança para média e 

proporção. Noções de testes de hipótese para médias e proporções. 

 

PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL  

 

Ementa 

 

Estudo de estratégia de leitura, interpretação, análise linguística e produção de textos. 

Texto e textualidade. Qualidades do texto. Tipologia e gêneros textuais, concernentes a 

questões de interpretação e produção de textos. Normas gramaticais relevantes à 

produção textual. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  

 

Ementa 

 

Estudos dos fundamentos teórico-metodológicos que direcionam a pesquisa científica. 

Elementos definidores do processo de Investigação Científica. Principais procedimentos 

e técnicas de pesquisa. As questões éticas e legais da pesquisa com seres humanos. 

Procedimentos de análise descritiva compreensiva. Preparação de relatório. 

 

 

 

 

BIOFÍSICA 

 

Ementa 

 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

Introdução a Biofísica. Estruturas moleculares. Estruturas supramoleculares. Biofísica 

da contração muscular. Biofísica da circulação sanguínea. Biofísica da respiração. 

Biofísica da função renal. Bioacústica. 

 

3º SEMESTRE 

 

PSICOLOGIA DA SAÚDE  

 

Ementa 

 

Estudo de noções fundamentais da Psicologia e suas relações com a saúde e a 

Enfermagem. Processos de comunicação e relacionamento terapêutico. Fundamentos de 

teorias de personalidade e introdução à psicopatologia. A Psicologia na saúde e suas 

relações com a Enfermagem. Introdução à perspectiva psicossomática. Saúde e práticas 

rotuladoras. Morte, prática profissional e assistência a pacientes terminais. Psicologia e 

práticas humanizadoras. Psicologia e práticas hospitalares. 

 

MICROBIOLOGIA 

  

Ementa 

 

Estudo das bactérias, fungos e vírus causadores de doenças humanas, quanto aos seus 

aspectos morfológicos, tintoriais, mecanismos patogênicos e os referentes ao 

diagnóstico laboratorial. Educação ambiental e a prevenção. Compreensão da 

microbiologia para fundamentar o processo de cuidar. 

 

IMUNOLOGIA  

 

Ementa 
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Conceitos fundamentais Imunologia. Introdução à Imunologia. Composição do sistema 

imunológico, órgãos e células do sistema imunológico. Resistência natural inespecífica. 

Resposta adaptativa celular e humoral. Hipersensibilidades (Tipos 1,2,3 e 4). 

Imunoprofilaxia, Imunologia dos transplantes. Imunologia dos tumores.  Distúrbios e 

doenças auto-imunes. Imunologia das doenças infecciosas. Imunohematologia. 

Imunodeficiências e imunodiagnóstico. 

 

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM   

 

Ementa 

 

Estudo da evolução da Ética. Seus fundamentos, princípios e a moral. Abordagem 

acerca da responsabilidade ética do Enfermeiro. Processos éticos. Infrações e 

penalidades. As comissões de ética em pesquisa de saúde. Código de Ética de 

Enfermagem. Bioética, sua gênese, conceituação e enfoques. Fundamentação dos 

Direitos Humanos. Direitos Humanos e igualdade. Declaração Universal dos Direitos 

do Homem. Direitos Humanos, Saúde e Meio Ambiente. A ética no âmbito das políticas 

públicas e os principais dilemas éticos e bioéticos da contemporaneidade. 

 

PARASITOLOGIA  

 

Ementa 

 

Ensino teórico/prático de parasitologia, abordando aspectos gerais e dando ênfase as 

parasitoses de interesse na medicina humana. Conhecimentos básicos sobre a 

parasitologia geral, a anatomia e a fisiologia dos principais parasitos, bem com o 

tratamento mais indicado e a profilaxia das mais importantes parasitoses, sob o ponto de 

vista econômico e médico. Importância da educação ambiental. Fazer uma correlação 

entre as infecções que ocorrem na população humana e a de outros animais de interesse 

econômico e social. Estudo dos protozoários e helmintos: ciclo evolutivo, morfologia, 
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patogenia e diagnóstico. Colheita e conservação do material biológico. Preparo de 

reativos e corantes. Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de 

protozoários intestinais, teciduais e sangüíneos e de helmintos. Definição e termos 

técnicos em parasitologia; estudos dos principais helmintos, protozoários e insetos 

transmissores de doenças. 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Ementa 

 

Introdução à Epidemiologia: conceitos básicos de Epidemiologia. Uso da 

epidemiologia, estudo do binômio saúde-doença e do meio ambiente. Educação 

ambiental. Indicadores epidemiológicos de saúde: de morbidade, de mortalidade, 

demográficos de transição à epidemiologia. Aplicação da epidemiologia em doenças 

infecciosas, doenças crônicas, na avaliação dos serviços de saúde. Estudos 

epidemilógicos. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia descritiva, variáveis de 

pessoa, lugar e tempo. Métodos empregados em epidemiologia. 

 

SAÚDE AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ementa 

 

A interrelação sociedade natureza, na qual o enfermeiro terá a compreensão da 

ocupação do espaço como processo social. Identificação das formas de organização 

popular e as políticas relacionadas ao meio ambiente. As relações que se estabelecem 

entre saúde e meio ambiente, saneamento básico, poluição, doenças infecciosas e 

parasitárias. O assentamento humano em áreas de risco como forma de exclusão e 

potencial gerador de desajustes sociais. Interpretar os conceitos relacionados a ecologia 
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da natureza, ecologia social e ecologia humana. As vertentes da educação ambiental e 

seus paradigmas, a lógica de desenvolvimento sustentável e os indicadores de qualidade 

de vida.  

 

4º SEMESTRE 

 

PATOLOGIA HUMANA 

 

Ementa 

 

Estudo das reações básicas das células e tecidos aos estímulos anormais que servem de 

base a todas as doenças. Conhecer as alterações morfofuncionais das células e tecidos, 

ocasionadas pela ação de agentes exógenos e distúrbios endógenos. 

 

FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA  

 

Ementa 

 

Estudo da ação das drogas: absorção, distribuição, metabolismo, excreção e interação. 

Noções de Farmacologia relacionadas aos principais sistemas orgânicos. 

 

BASES TEÓRICAS DA ENFERMAGEM  

 

Ementa 

 

Estudo e desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades necessários à 

capacidade de cuidar de pessoas (indivíduo, família e comunidade), considerando o 

processo saúde-doença e o contexto sócio-econômico-político-culturais. Bases 

filosóficas, teórico-científicas e metodológicas do processo de cuidar. 
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SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I  

Ementa 

 

Desenvolvimento de habilidades necessárias à prática de Enfermagem fundamentada na 

semiologia. Estudo dos procedimentos teóricos-práticos de Enfermagem, necessários à 

promoção e recuperação da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 

Conceituação, objetivos e importância de Semiologia e Semiotécnica I para a 

Enfermagem, documentação e ambiente hospitalar, exame clínico incluindo a 

somatoscopia, exame físico geral e específico, conceitos básicos de controle e 

disseminação de microrganismos, sinais vitais, exames laboratoriais, princípios gerais 

da administração de medicamentos e terminologias técnicas utilizadas dentro da 

Semiologia para a enfermagem. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I 

 

Ementa 

 

Abordagem do Histórico da Saúde no Brasil. Caracterização das Políticas Nacionais de 

Saúde. Aparato jurídico. Capaz de exercer liderança para a tomada de decisões e 

organizações dos serviços no âmbito da Saúde Coletiva em consonância com os 

princípios doutrinários e organizativos do SUS. 

 

5º SEMESTRE 

 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM II  

 

Ementa 

 

Fundamentação teórica acerca dos métodos propedêuticos e procedimentos para o 

cuidar, capacitando o futuro enfermeiro a desenvolver habilidades necessárias ao 
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planejamento e execução do processo de cuidar de pessoas, atendendo suas 

necessidades no continuum saúde-doença. Assistência de enfermagem as necessidades 

básicas de nutrição, eliminação, oxigenação, integridade física e administração de 

medicamentos por via parenteral. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

Ementa 

 

O trabalhador no mundo do trabalho: a organização do trabalho. Qualidade de vida no 

trabalho. A relação entre o adoecer, sofrer e o trabalho. A relação trabalho-saúde-

doença e meio ambiente. Trabalho, estresse e adoecimento. 

 

DIDÁTICA APLICADA À SAÚDE  

 

Ementa  

 

Contextualização histórico-crítica dos estudos e práticas da Didática; Ação pedagógica 

na área da saúde: análise de concepções. Formas de planejar, avaliar e executar a ação 

pedagógica em situação escolar e comunitária. Modelos de planejamento e avaliação da 

aprendizagem; cultura docente; Educação ambiental e sustentabilidade. A criatividade e 

as estratégias no processo ensino-aprendizagem. 

 

GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM 

 

Ementa 

 

Fundamentos da Administração. Sistemas de Informação em Saúde. Gerenciamento de 

Enfermagem na Atenção Básica e na Rede Hospitalar. 

 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

6º SEMESTRE 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II 

 

Ementa 

 

Abordagem das concepções teóricas do processo de criação do Sistema único de Saúde 

com ênfase nas políticas públicas de saúde. Educação ambiental e saúde. Estudo dos 

casos e fatores determinantes da saúde pública, com vista a elaboração de métodos e 

técnicas voltadas para o acompanhamento, controle e prevenção da Diabetes Mellitus e 

Hipertensão Arterial Sistêmica. Incentivo as práticas saudáveis da regulamentação e 

implantação das consultas de puericultura e do Programa Nacional de Imunização. 

Programa Nacional de Controle da hanseníase, Abordagem sindrômica nas Doenças 

Sexualmente Transmissíveis-DST, estudo e conhecimento do programa de Pré-Natal e 

Planejamento Familiar. Programa nacional de Controle da Tuberculose. Causas externas 

(Violências e acidentes), Genogramas familiares e abordagem geral na Estratégia de 

Saúde da Família. Consulta de enfermagem ao cliente portador de infecciosas e 

parasitárias.   

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

  

Ementa 

 

Fundamentação teórica acerca do desenvolvimento da saúde mental do indivíduo e da 

coletividade. Atuação da enfermagem nos programas de prevenção e promoção de 

saúde mental. Desenvolvimento de instrumentos de comunicação e ações de 

enfermagem que forneçam o relacionamento terapêutico entre o profissional, cliente, 

família e comunidade. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO EM SITUAÇÕES CLÍNICAS 
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Ementa 

 

Fundamentação teórica acerca dos métodos propedêuticos e procedimentos para a 

assistência sistematizada de enfermagem prestada ao indivíduo e família, no âmbito da 

prevenção, do tratamento e da reabilitação de problemas ligados a vários sistemas 

orgânicos. Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem a adultos 

com patologias crônicas e agudas visando o atendimento domiciliar, ambulatorial e 

hospitalar. 

7º SEMESTRE 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO EM SITUAÇÕES CIRÚRGICAS 

 

Ementa 

 

Assistência de enfermagem do adulto em situações cirúrgicas internados em unidades 

de clínicas cirúrgicas especializadas, abrangendo pacientes com afecções de media e 

alta complexidade em diferentes áreas (especialidades), incluindo problemas 

oncológicos,à luz do diagnóstico de enfermagem. A identificação do Centro de Material 

e Esterelização quanto ao ambiente físico e relação com as demais unidades, forma de 

trabalho, atividades da enfermagem, recursos materiais e humanos. Com 

desenvolvimento de atividades práticas e prevenção de acidentes no hospital. 

EquipeCirúrgica e anestesia. Biossegurança e Bio-ética. Assistência sistematizada de 

Enfermagem. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DO IDOSO  

 

Ementa 
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Fundamentos em gerontologia e geriatria. Gerontologia social. Especificidade do 

cuidado em enfermagem geriátrica e gerontológica. Enfermagem no contexto 

interdisciplinar em gerontologia. Epidemiologia do Envelhecimento. Teorias do 

Envelhecimento. O idoso e o curso de vida. Qualidade de vida na terceira idade. O 

envelhecer humano, perdas e morte. Rede de Apoio comunitário em gerontologia e 

geriatria. A enfermagem e os programas públicos de atenção à terceira idade. 

Atendimento domiciliar. Idosos e institucionalizados. 

 

ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E UTI  

 

Ementa 

 

Princípios gerais de primeiros socorros em situações de emergência e/ou urgência. 

Medidas de prevenção de acidentes. Ações imediatas e mediatas em situações de 

emergências e/ou urgências. Estudo de diversas patologias que envolvem riscos de vida 

relacionados com a Unidade de Emergência / Urgência: fundamentação fisiopatológica, 

detecção das manifestações clínicas, configuração do diagnóstico, instituição dos 

cuidados imediatos emergenciais. Estudos das medidas preventivas contra acidentes; 

situações de emergência clínica e cirúrgica em todas as fases do ciclo vital. Técnicas 

específicas de prevenção, controle e tratamento. Assistência de Enfermagem ao paciente 

em unidade de terapia intensiva. Novas tecnologias e tendências de Enfermagem na 

assistência especializada.  

 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

Ementa 

 

Alimentos, princípios nutricionais, processos digestivos e absorção dos nutrientes. 

Importância da nutrição nas fases do curso de vida. Contaminação dos alimentos. 

Estudo das dietas: tipo, adequação e saúde do cliente, classificação das dietas, 
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alimentação enteral e parenteral. Problemas alimentares e nutricionais. Educação 

alimentar e nutricional. Compreensão da nutrição para fundamentar o processo de 

cuidar. Princípio da dietoterapia: característica da dieta, cuidados nutricionais e 

dietoterapia das doenças. 

 

8º SEMESTRE 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER E DO NEONATAL 

 

Ementa 

 

O processo de cuidar de enfermagem na saúde da mulher e ao neonatal. Estudo do ciclo 

vital feminino e do processo reprodutivo. Aspectos clínicos, psicossociais e 

epidemiológicos da saúde da mulher. Caracterização das necessidades individuais da 

saúde da mulher no climatério, nas ações preventivas do câncer ginecológico, na 

ocorrência de ginecopatias e no período grávido-puerperal, incluindo o recém-nascido, 

com base no modelo clínico e na humanização da assistência, no contexto do Sistema 

Único de Saúde. Os cuidados de enfermagem em nível ambulatorial e hospitalar. Os 

cuidados de enfermagem ao recém-nascido de baixo risco no período neonatal precoce, 

no alojamento conjunto. Metodologia da sistematização da assistência de enfermagem. 

Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem. Implementação do 

cuidar na esfera da equipe de enfermagem/interdisciplinar. Avaliação da prática 

desenvolvida em equipe. Articulação da coordenação do processo de cuidar com as 

esferas de poder. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

  

Ementa 
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Contextualização da criança, adolescente/família na realidade regional e estadual, 

proporcionando ao educando o desenvolvimento de habilidades teórico, teórico-práticas 

de cuidar a criança com distúrbios na saúde e institucionalização, no período de 0 a 19 

anos. 

 

OPTATIVA III 

 

Ementa 

 

De acordo coma disciplina optativa escolhida pelos alunos dentre a relação oferecida 

pela Faculdade Vale do Salgado. 

 

9º SEMESTRE 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENFERMAGEM 

 

Ementa 

 

Fundamentação teórica acerca dos métodos propedêuticos e procedimentos para o 

cuidar, capacitando o futuro enfermeiro a desenvolver habilidades necessárias ao 

planejamento e execução do processo de cuidar de pessoas, atendendo suas 

necessidades no continuum saúde-doença. Desenvolvimento de habilidades necessárias 

à prática de Enfermagem fundamentada na semiologia e semiotécnica. Analise do 

contexto hospitalar diante do atual conceito de saúde e cuidado de enfermagem no 

processo de cuidar em situações Clínica, cirúrgico e de emergência no adulto. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

 

Ementa 
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Orientação para o desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, segundo normas 

e regulamentação pertinentes. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ENFOQUE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Ementa 

 

Assistência e gerenciamento das ações de Enfermagem, sob supervisão e a partir da 

vivência do processo de trabalho em instituições da rede básica de saúde e rede 

hospitalar, nos diferentes níveis de atenção a saúde. Ênfase da sistematização do 

trabalho com base nos conhecimentos adquiridos e no processo de Enfermagem. 

 

10º SEMESTRE 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

 

Ementa 

 

Desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso.  Apresentação do trabalho de 

acordo com as normas e regulamentação pertinentes. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ENFOQUE NA ASSISTÊNCIA 

HOSPITALAR 

 

Ementa 

 

Assistência e gerenciamento das ações de Enfermagem, sob supervisão e a partir da 

vivência do processo de trabalho em instituições da rede básica de saúde e rede 

hospitalar, nos diferentes níveis de atenção a saúde. Ênfase da sistematização do 

trabalho com base nos conhecimentos adquiridos e no processo de Enfermagem. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS  

 

Ementa  

 

Os exames laboratoriais como apoio e referencial para os profissionais da área de saúde. 

Principais exames realizados no diagnóstico de doenças. Acompanhamento do quadro 

clínico de pacientes tendo o diagnóstico laboratorial como aliado. A importância da 

interpretação de exames laboratoriais pelo profissional da enfermagem. Abordagem de 

casos clínicos, situações rotineiras na profissão.   

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

Ementa 

 

Abordagens terapêuticas naturais complementares reconhecidas de forma científica e/ou 

cultural, e seus aspectos conceituais e filosóficos embasados no paradigma sistêmico em 

saúde. Os principais métodos e técnicas complementares contemporâneas e seus 

benefícios no âmbito de prevenção de agravos, promoção e educação em saúde. As 

relações entre os métodos terapêuticos tradicionais e as práticas sistêmicas e holísticas 

das terapias complementares. 

 

ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA  

 

Ementa 

 

Assistência de enfermagem em Oncologia Clínica, Cirúrgica e Cuidados Paliativos. O 

cuidado de enfermagem ao cliente oncológico níveis de prevenção do câncer. 
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Epidemiologia, Fisiologia, classificação e procedimentos diagnósticos e terapêuticos do 

câncer. Programa Nacional de Câncer. Aspectos ético-legais no cuidado ao cliente 

oncológico. 

 

 

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 

Ementa 

 

Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sua origem, conceitos básicos, 

definições e divisões; concentrando-se nos sinais de LIBRAS relacionados aos temas: 

sociais, economia e política, tendo como alvo oferecer ferramentas que facilitem a 

comunicação e o processo de ensino/aprendizagem entre os profissionais de 

Enfermagem e os portadores de deficiência auditiva. 

 

 

ENFERMAGEM E O ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

Ementa  

 

Conhecimento teórico-prático da assistência de Enfermagem ao ser humano em seu 

domicílio e a relação do profissional com a família e a comunidade. 

 

 

 

 


