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6MOD084  A UNIVERSIDADE E O CURSO DE ENFERMAGEM DA UEL A

6MOD086  ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS E PSÍQUICOS DO SER HUMANO

6MOD085  PROCESSO SAÚDE DOENÇA

6PIM003  PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E
COMUNIDADE I

6MOD116  CENTRAL DE MATERIAL E BIOSSEGURANÇA

6MOD089  ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM

6MOD087  PRÁTICAS DO CUIDAR

6PIM004  PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E
COMUNIDADE II

Enfermagem: conceito. Contexto histórico e social. Equipe  de  enfermagem.
Entidades de classe. Campos de atuação do enfermeiro. Curso de  Enfermagem
da UEL: Projeto político pedagógico. Introdução aos conteúdos transversais
(seivas): raciocínio investigativo, ética/bioética, comunicação,  trabalho
em equipe.

Estrutura, mecanismos funcionais, dos sistemas respiratório,  neurológico,
neuroendócrino, tegumentar, cardiovascular, digestório, urinário,  repro-
dutor e osteomuscular e respectivas semiologia e semiotécnica. Comunicação
terapêutica. Aspectos éticos no relacionamento humano. Ações de enfermagem
em saúde mental. Precauções padrão.

Ser humano histórico e socialmente determinado. Organização do trabalho na
sociedade capitalista. Família na sociedade contemporânea; Abordagem Fami-
liar. Cidadania. As concepções e os determinantes do processo saúde  doen-
ça. Avaliação do estado da saúde da coletividade.Promoção, prevenção e re-
abilitação da saúde. Cadeia de transmissão das doenças envolvendo     seus
agentes e seu poder de patogenicidade. Relação parasita-hospedeiro. Defesa
imunológica e princípios de imunização. Cuidados em situações de  urgência
e emergência pré-hospitalar (primeiros-socorros). Suporte básico de   vida
infantil e adulto.

Área de abrangência e de influência das Unidades Básicas de  Saúde,
territorialização com identificação de áreas de risco e organização
comunitária.

Biossegurança em serviços de saúde; Processamento de artigos Odonto-
Médico-Hospitalares. Saúde do trabalhador da área da saúde.

Contextualização histórica do Sistema de Saúde. Organização  dos  serviços
de saúde em nível Nacional, Estadual e Municipal. Organização do  processo
de trabalho em saúde e em Enfermagem. Lei do exercício profissional.   As-
pectos éticos no relacionamento humano. Ensino clínico em todos os  níveis
de atenção à saúde. Políticas de atenção à Saúde (adulto e idoso).

Aspectos éticos relacionados à situação de hospitalização. Cuidado. Conhe-
cendo o Hospital. Sistematização da assistência de enfermagem em serviços
hospitalares. Necessidades Humanas Básicas de: Higiene, Conforto e   Segu-
rança, Biossegurança, de Bem-Estar, Oxigênio, Nutrição, Eliminação,  Manu-
tenção e Integridade da Pele, Terapêutica Medicamentosa. Instrumentos  Bá-
sicos. Sexualidade. Gênero. Contracepção e Doenças Sexualmente Transmissí-
veis. Processo de Adolescer. Precauções padrão.

Interação ensino, serviço e comunidade. Exercício de prática  multiprofis-
fissional em nível primário e secundário de atenção à saúde. Aplicação  da
Metodologia Científica. Epidemiologia e estatística aplica à saúde,  ações
e intervenções em equipe multiprofissional de saúde.  Atenção  primária  à
saúde, organização, funcionamento e relação das UBS com os demais serviços
de saúde do município.



2ª Série

3ª Série

4ª Série

6MOD115  SAÚDE DO ADULTO I A

6MOD091  SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

6MOD092  SAÚDE DA MULHER E GÊNERO

6MOD090  SAÚDE DO ADULTO II

6TCC506  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

6MOD095  CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO

Doenças crônico-degenerativas: hipertensão arterial, diabetes   mellitus,
neoplasias; O envelhecimento e suas repercussões na  sociedade.  Programa
nacional de imunização para adultos e idosos; Políticas de atenção à saú-
de do adulto e idoso com doenças crônico-degenerativas. Vigilância epide-
miológica.

Conceitos de saúde da criança e do adolescente desde o nascimento  até  os
19 anos de idade.  Epidemiologia. Imunologia / imunização.  Parasitologia.
Bioquímica. Embriologia. Nutrição. Bioética. Aleitamento materno. Fármacos
relacionados às infecções de vias aéreas superiores, parasitoses,  anemias
e corticoesteróides. Políticas e programas de atenção à criança e ao  ado-
lescente. Direitos da criança e do adolescente segundo o ECA (Estatuto  da
Criança e do Adolescente). Assistência integral à  saúde  do  adolescente,
alojamento conjunto, internação conjunta.  Assistência integral às doenças
prevalentes na infância - AIDPI. Semiologia  e  Semiotécnica  aplicados  à
criança e ao adolescente. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.
Assistência à criança e ao adolescente na atenção básica de saúde  (pueri-
cultura, imunização, AIDPI, PAISC, Estratégia de Saúde da Família e inter-
nação domiciliar), na institucionalização (Centro  de  Educação  Infantil,
Escola, Abrigo, Centro Integrado ao Adolescente Infrator), na hospitaliza-
ção atendendo às afecções clínicas, cirúrgicas, oncológicas,  infecto-con-
tagiosas. Violência/maus-tratos. Assistência de enfermagem à criança  e ao
adolescente. Sistematização da assistência de enfermagem.  Humanização   e
criatividade.

Conceitos de saúde da mulher. Saúde reprodutiva e saúde  materna.  Gênero,
saúde sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos. Bioética na área da re-
produção humana. Epidemiologia das questões da saúde reprodutiva  no  Bra-
sil. Indicadores de saúde reprodutiva. Assistência  integral  à  saúde  da
mulher. Políticas de atenção à saúde da mulher. Embriologia.  Cuidados  e
orientações pré-conceptivas. Semiologia e semiotécnica aplicados à mulher.
Assistência em pré-natal, parto e puerpério. Aleitamento materno.  Preven-
ção de câncer cervico-uterino e mamas. Abortamento. Climatério. Saúde men-
tal da mulher. Violência contra a mulher. Cirurgias ginecológicas. Consul-
ta de enfermagem em saúde da mulher.

Doenças clínicas e cirúrgicas que afetam morfofisiologicamente os diversos
sistemas corpóreos em adultos. Infecção hospitalar. Comissão  de  controle
de infecção hospitalar. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
Aspectos éticos e legais da assistência de enfermagem a adultos.  Procedi-
mentos de enfermagem especializados. Assistência de enfermagem  a  adultos
internados em unidades hospitalares (unidades clínicas e cirúrgicas,  uni-
dades de exames diagnósticos), ambulatório e serviços de internação  domi-
ciliar. Paciente cirúrgico nas diferentes fases de vida.   Assistência  de
enfermagem perioperatória. Unidade de centro cirúrgico. Unidade de recupe-
ração anestésica.

Método científico. Tipos de pesquisa (qualitativa e quantitativa).Bioesta-
tística. Pesquisa bibliográfica. Projeto de pesquisa. Aspectos Éticos   em
Pesquisa em seres humanos.

Enfermagem nas urgências e emergências com base nos protocolos:ATLS, ACLS,
ALSO e PALS. Organização do sistema de saúde nas urgências e  emergências.
Intervenções de enfermagem. Ações de alta complexidade na  assistência   à
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6MOD093  DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS: PREVENÇÃO E CUIDADO

6EST560  INTERNATO

6MOD094  SAÚDE MENTAL: AÇÕES DE ENFERMAGEM NOS DIVERSOS NÍVEIS DE
ASSISTÊNCIA

6TCC510  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

saúde. Drogas vasoativas, equilíbrio ácido-básico e queimaduras.  Ética  e
bioética na morte e no morrer. Aplicação de metodologia da assistência  de
enfermagem ao paciente crítico.

Aplicação de metodologia de assistência de  enfermagem.   Organização  dos
serviços de saúde e assistência de enfermagem aos pacientes portadores  de
doenças infecto-contagiosas.Planta física de uma unidade de doenças trans-
missíveis. Normas de isolamento/precauções.   Participação  em  atividades
desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC). Aulas  práticas
nas unidades de atendimento e internação de portadores de  doenças  trans-
missíveis e organizações não governamentais.

Avaliação das necessidades de saúde. Aplicação de Metodologia de Assistên-
cia de Enfermagem. Atuação na gerência dos serviços de Enfermagem.  Plane-
jamento estratégico em Saúde. Gerenciamento de recursos humanos, materiais
e financiamento dos serviços de Enfermagem e de saúde. Estágio supervisio-
nado em serviços de enfermagem nos diferentes níveis de atenção  à  saúde.
Educação em Saúde e em Serviço.

Organização dos Serviços de Saúde. Aplicação da metodologia de Assistência
de Enfermagem nos Transtornos Mentais e Emergências Psiquiátricas. Políti-
tica Nacional de Saúde Mental. Princípios das Relações Interpessoais.Está-
gio Supervisionado em unidades de atendimento e internação psiquiátrica.

Coleta e Análise de Dados. Relatório de pesquisa. Artigo científico. Comu-
nicação oral e escrita de um trabalho científico.


