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EMENTÁRIO, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA BÁSICA E 
COMPLEMENTAR DO CURSO 

 

1° Período 
 

Anatomia Humana 

Ementa 

Teoria: definições, características macroscópicas, neurovasculatura, relações, noções de microanatomia,  fisiologia e de 
prática clínica, de todas as estruturas que formam o corpo humano, incluindo aparelho locomotor, tegumento, órgãos 
internos e sistemas nervosos e viscerais, aplicados ao exercício da Enfermagem. 

Prática: reconhecimento visual, tátil e olfativo, por meio de dissecação, de pele, subcutâneo, ossos, músculos, tendões, 
ligamentos, fáscias, aponeuroses, vísceras cervicais, torácicas e abdominais, encéfalo e sistema nervoso periférico. 

 

Conteúdos 
 

HISTÓRIA DA ANATOMIA 
 

APARELHO LOCOMOTOR 
Osteologia 

Arquitetura óssea 
Ossos craniofaciais 
Coluna vertebral 
Caixa torácica 
Esqueleto apendicular superior 
Esqueleto apendicular inferior 

Artrologia 
Articulações da cabeça e pescoço 
Articulações da coluna vertebral 
Articulações torácicas 
Articulações dos mmss 
Articulações dos mmii 

Miologia 
Sistema músculo-fascial 
Músculos craniofaciais 
Músculos da mastigação e do pescoço 
Músculos tóracoabdominais 
Músculos apendiculares superiores 
Músculos apendiculares inferiores 

SISTEMA NERVOSO 
Sistema nervoso central 
Sistema nervoso periférico 
Sistema nervoso autônomo 

APARELHO CARDIOVASCULAR 
Coração 
Sistema aórtico 
Sistema caval 
Sistema portal hepático 
Vasos cerebrais 
Vasos cervicais 
Pequena circulação 
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Vasos dos mmss 
Vasos dos mmii 

APARELHO RESPIRATÓRIO 
Aparelho respiratório alto: nariz e faringe 
Aparelho respiratório alto: laringe 
Aparelho respiratório baixo: traquéia e brônquios 
Aparelho respiratório baixo: pleuras e pulmões 

 APARELHO DIGESTÓRIO 
Boca e faringe 
Esôfago e estômago 
Intestinos delgado e grosso 
Glândulas acessórias: salivares, fígado e pâncreas 

   APARELHO URINÁRIO 
Aparelho urinário alto: rins e ureteres 
Aparelho urinário baixo: bexiga e uretra 

APARELHO GENITAL 
Genitália feminina 
Genitália feminina 

 

GLÂNDULAS ENDÓCRINAS 
Tireóide e paratireóides 
Supra-renais e hipófise 

SISTEMA IMUNOLÓGICO 
Órgãos hematopoiéticos: baço e timo 
Tonsilas 
Cadeia ganglionares 
Linfonodos e vasos linfáticos 

TEGUMENTO 
Pele 
Mamas 

 

Referências Básicas:  
 

Gray, H. Gray anatomia. 37
a
 edição Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan;  2002; 

Moore KL; Dalley, FA. Anatomia orientada para a clínica. 4a edição Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2001; 
SOUZA, Sandro Cilindro de. Lições de anatomia: manual de esplancnologia. Salvador: EDUFBA, 2010 
 

Referências Complementares:  
 

GRAAFF, Van de. Anatomia humana. 6.ed. Banueri: Manole, 2003 

Junqueira, L. C. Histologia básica.  11. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2008. 
Monkhouse, S. Anatomia clínica, 1a edição Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2004; 
Netter Frank H. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008; 

Sobotta, J. Atlas de anatomia humana. 21ª edição Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2000 

 

Carga horária: 90h 
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Citologia, Histologia e Embriologia Humanas 

Ementa 
 

M A disciplina permitirá ao aluno saber que os organismos vivos apresentam certas características que os diferenciam das 
coisas não-vivas. As células são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo e as menores unidades vivas 
do corpo humano. Os tecidos são grupos de células e seus materiais circundantes que realizam função particular. Os 
trilhões de células dos vários sistemas e órgãos do corpo humano necessitam de condições relativamente estáveis para 
funcionar com eficiência e contribuírem para a sobrevivência do corpo como um todo. Nas partes teórica e prática, dar-se-
á ênfase à morfologia e fisiologia celular, estudo do desenvolvimento embrionário humano, estudo descritivo da anatomia 
microscópica, ênfase nas relações histofisiológicas dos sistemas conjuntivo, vascular, linfóide, digestivo, respiratório, 
urinário, nervoso, endócrino e urogenital. 

 
 

Conteúdos 
CITOLOGIA 
Visão geral das células e da pesquisa celular. 
A química das células. 
Fundamentos de biologia molecular. 
Estruturas e funções celulares. 
Regulação celular: sinalização e ciclo celular. 
 

HISTOLOGIA 
Tecido epitelial de revestimento e glandular. 
Tecido conjuntivo. 
Tecido cartilaginoso. 
Tecido ósseo. 
Tecido muscular. 
Histologia do sistema linfóide. 
Histologia do sistema digestivo. 
Histologia do sistema respiratório. 
Histologia do sistema vascular. 
Histologia do sistema endócrino. 
Histologia do sistema urogenital. Histologia do sistema nervoso. 
 

EMBRIOLOGIA 
Biologia do desenvolvimento: espermatogênese, ovogênese, fecundação, clivagem e gastrulação. 
Atividade gênica durante a embriogênese: estabelecimento do corpo embrionário e anexos embrionários.  
Organogênese humana. 
Desenvolvimento humano. V   

Referências Básicas:  
ALBERTS, bruce  et al. BIOLOGIA molecular da célula. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1997. 1294p. 
ALBERTS, bruce  et al. FUNDAMENTOS da biologia celular. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 740 p. 
JUNQUEIRA, Luiz Carlos; CARNEIRO, Jose. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524 p. 
SADLER, T. W. Embriologia Médica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, 347p 

Referências Complementares:  
BOGART, Bruce Ian; ORT, Victoria H. Anatomia e embriologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
COOPER, Geoffrey M; VAZ JUNIOR, Itabajara da Silva. A célula: uma abordagem molecular. 2. ed. -. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 
DE ROBERTIS, Eduardo Diego Patricio et al. Bases da biologia celular e molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2001. 307 p. 
DI FIORE, M. S. H. et al. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 229p 
DUMM, César Gómez. Embriologia Humana: Atlas e Texto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 
SOBOTTA - Atlas Histologia: Histologia, Citologia e Anatomia Microscópica Humana -7.ed. –Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007 

Carga horária: 108h 
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Cosmovisões 

Ementa 
 

Estudantes da Faculdade Adventistas da Bahia são encorajados a desenvolver suas dimensões mental, física, social e 
espiritual como parte de um estilo de vida saudável. Este curso proporcionará atividades que estimularão os 
participantes à busca da excelência do pensamento, da produção e vivência do conhecimento, do serviço e da pesquisa. 
Também espera-se que os egressos demonstrem respeito pela diversidade humana, em suas características pessoais, 
liberdade de escolhas e prática de sua cosmovisão. Na disciplina, dar-se-á ênfase ao conceito de cosmovisão, principais 
abordagens acerca do ser humano e sua existência, postulados bíblico-cristãos: a existência de Deus, revelação e 
inspiração da Bíblia, transmissão do texto sagrado, a relevância da Bíblia para o homem moderno. 

 

Conteúdos 
 

1. Introdução à disciplina 
2. Conceito de cosmovisão. 
3. Importantes abordagens acerca da existência humana 
4. A existência de Deus (Sua pessoa-Trindade e Seus atributos) 
5. A teologia da revelação (Natureza-Velho e Novo Testamentos, a pessoa de Jesus) 
6. A estrutura da Bíblia 
7. Transmissão e preservação do texto sagrado 
8. O tema central da Bíblia 
9. A relevância da Bíblia para o ser humano e sua saúde 
 
 

Referências Básicas:  
 

COLSON, Charles; PEARCEY, Nancy; SOUZA, Benjamim de. E agora como viveremos?. Rio de Janeiro: CPAD, 2000. 647 p. 
Bibliografia. ISBN 852630254-X. 
GEISLER, Norman; BOCCHINO, Peter; CAMPOS, Heber Carlos de. Fundamentos inabaláveis: respostas aos questionamentos 
conteporâneos sobre a fé cristã: macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia. São Paulo: Vida, 2003. 437 p., 
JON, Paulien. Deus no mundo real: segredos para viver o cristianismo na sociedade moderna. Tradução de Eunice Scheffel 
do Prado. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2008. 168 p. 
 

Referências Complementares:  
 

GEISLER, Norman; NIX, William E. Introdução bíblica: como a Bíblia chegou até nós. Tradução de Oswaldo Ramos. São Paulo: 
Vida, 1997. 253 p 
MCGRATH, Alister E. Fundamentos do diálogo entre ciência e religião. Tradução de Jaci Maraschin. São Paulo: Loyola, 2005. 
310 p 
VELOSO, Mario. O homem, pessoa vivente. Brasília DF: Alhambra, 19--. 193 p. Bibliografia, Indice 
WHITE, Ellen G. O Grande conflito: entre cristo e satanás. 36. ed. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1988. 719 p. 
WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus. 10. ed. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1997. 436 p. 
 

Carga horária: 54h 
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História da Enfermagem 

Ementa 
 

A história das profissões permite compreender o presente e traçar o futuro, especialmente pela forma como ela veio se 
construindo ao longo do tempo, pelo modo como os saberes práticos e teóricos foram se aproximando, dando forma 
àquilo que posteriormente se converteu em profissão. A enfermagem é uma atividade que ao longo do tempo vem 
desconstruindo e construindo sua história, libertando-se de antigos paradigmas e introduzindo outros mais coerentes 
com a compreensão da enfermagem, como ideia, como corpo político-social e como formadora de opinião. Na 
disciplina, dar-se-á ênfase ao estudo da evolução histórica da Enfermagem, perfazendo a análise contextualizada do 
exercício profissional na atualidade.  
 

Conteúdos 
 
1. A Enfermagem através da História.  

a. Práticas de Saúde Instintivas 
b. Práticas de Saúde Mágico-Sacerdotais 
c. Práticas de Saúde no Alvorecer da Ciência 
d. Práticas de Saúde Monástico-Medievais 
e. Práticas de Saúde Pós-Monásticas 
f. Práticas de Saúde no Mundo Moderno 

2. Florence Nightingale e a Enfermagem Moderna. 
3. Contribuições de outros personagens na enfermagem.  
4. A Enfermagem no Brasil.  
5. O processo de trabalho na enfermagem e sua articulação de classe. 
6. A evolução da regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil.  
7. Desafios atuais do exercício profissional da enfermagem.  

O compromisso do enfermeiro frente à cidadania.   

 

Referências Básicas:  
GEOVANINI, T. et aI. História da enfermagem: versões e interpretações. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  
MOREIRA, Almerinda; OGUISSO, Taka. Profissionalização da Enfermagem Brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Barueri: Manole, 2007. 

   

Referências Complementares:  
DAHER, Donizete Vago. Por detrás da Chama da Lâmpada: a identidade social do enfermeiro. Niterói: ed UFF, 2000. 
DURAND, Guy. A bioética: natureza, princípios, objetivos. São Paulo: Paulus, 1995. 102p. 
LOCH, Jussara de Azambuja; GAUER, Gabriel José Chittó; CASADO, Maria. Bioética, interdisciplinaridade e prática clínica. 
Porto Alegre: ediPUCRS, 2008. 
RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. História da enfermagem e sua relação com a saúde púbica. Goiânia: AB, 1999 
STEFANELLI, Maguida, CARVALHO, Emilia. A comunicação nos diferentes contextos da enfermagem. São Paulo: 
Manole. 2005 

Carga horária: 54h 
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Português e Interpretação 
Ementa 

 
O cruzamento de diferentes linguagens que performam o universo de significação e história do modo de ver 
contemporâneo; os fatos e teorias do conhecimento, a pesquisa e leitura na universidade; como ler e estudar com melhor 
eficiência e eficácia; tipologia textual; discussão da leitura, da literatura, e das instâncias singulares de produção e de 
conhecimento; intertextualidade, polifonia e dialogia presentes na leitura e produção de textos.   
 

Conteúdos 
 

1. Ciência e conhecimento científico;  
2. Concepções e formas de conhecimento;  
3. Como ler e estudar melhor;  
4. Planejamento de projeto de pesquisa;  
5. Os elementos constitutivos do texto: coesão e coerência;  
6. Descrição, narração e dissertação;  
7. Subjetividade e objetividade;  
8. Discurso direto, indireto e indireto livre;  
9. Problemas que podem surgir na compreensão do texto;  
10. Compreensão como experiência de aprendizagem;  
11. Dificuldades no domínio da língua escrita;  
12. A estrutura do parágrafo;   
13. Intertextualidade;  
14. Paráfrase, plágio e pasticho. 
 

Referências Básicas:  
 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. 11ª ed. São Paulo: Papirus, 2007. 
BARBOSA, Severino Antonio M; AMARAL, Emilia. Redação: escrever é desvendar o mundo. 19.ed. Campinas: Papirus, 2008. 
177 
PIMENTA, Reinaldo. Português urgente!: método simples e rápido para escrever sem errar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 

Referências Complementares:  
 

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. 17ºed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
MAZZAROTTO, Luiz Fernando; CAMARGO, Davi Dias de; SOARES, Ana Maria Herrera. Novo manual de redação. São Paulo: 
DCL, 2009. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lubia Scliar. Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 
28.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. Ilustrações de Constanças Lucas et al. São Paulo: Saraiva, 2007. 
CUNHA, Celso; CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 4. ed., rev. e ampl. Rio 
de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2007. 
 

Carga horária: 36h 
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Primeiros Socorros 
Ementa 

 

Esta disciplina propiciará ao aluno o aprendizado rápido e eficaz sobre os principais problemas de saúde que põem em risco 
a vida de pessoas e que requerem cuidado imediato e prioritário. Longe de procurar habilitar o aluno aprendiz, neste 
primeiro momento, a saber atuar em situação de risco, a disciplina focará na abordagem do paciente grave, com a  
finalidade de detectar a função mais comprometida para nortear o agir rápido e imediato, possibilitando a sobrevida do 
cliente. A disciplina dará ênfase ao atendimento inicial ao acidentado em emergências gerais e comuns. 
 

Conteúdos 
 

 Papel do socorrista: emergências, urgências, caixa de primeiros socorros; 
 Sinais Vitais; 
 Parada cardiorrespiratória; 
 Estado de choque; 
 Hemorragias; 
 Ferimentos; 
 Fraturas, entorse, luxação; 
 Bandagens, imobilizações e transporte de feridos; 
 Vertigem, desmaio e crise convulsiva; 
 Distúrbios causados pelo calor; 
 Choque elétrico; 
 Envenenamento e Intoxicação; 
 Afogamento; 
 Corpo estranho no organismo; 
 Ofidismo; 

  

Referências Básicas:  
FIGUIREDO, Nébia Maria Almeida de; VIEIRA, Álvaro Alberto de Bittencourt (orgs.) Emergência: atendimento e cuidados de 
enfermagem. 3.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2009. 
HAFEN e outros. Guia de Primeiro Socorros para Estudantes. São Paulo: Manole, 2002. 
SALLUM, Ana Maria Calil. PARANHOS, Wana Yeda. O enfermeiro e as situações de emergência. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 
2010 

Referências Complementares:  
CASTRO, Antônio Bento de. Condutas básicas em dor: roteiro prático para diagnóstico e tratamento das síndromes 
dolorosas que ocorrem no dia-a-dia da clínica de dor. São Paulo: Iátria: 2005. 
FONTELLE, Césr; et al. “Quimo” nos concursos: pronto-socorro. Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2008. 
KRÖGER, Márcia M. Araújo; BIANCHINI, Suzana Maria. Enfermagem em terapia intensiva: do ambiente da unidade à 
assistência ao paciente. São Paulo: Martinari, 2010 
OLIVEIRA, Beatriz F. Trauma atendimento pré-hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2004. 
RIBEIRO, Cristina Aparecida; ABRAHÃO, Marivan  Santiago. Home care: cuidados domiciliares protocolos para a prática 
clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 
SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 2003. 

SCHETTINO, Guilherme (ed.) et al. Paciente crítico: diagnóstico e tratamento. Barueri: Manole, 2006. 
Carga horária: 36h 

 

 

 

 

 



 
Faculdade Adventista da Bahia - FADBA 

 

 134 

 

Sociologia 

Ementa 
 

O Homem e o processo saúde doença: produção e distribuição das doenças. Formação e desenvolvimento social. Cidadania 
e Classes sociais. Conceito social de saúde e doença. Relação da saúde com outras áreas do conhecimento. 
 

Conteúdos 
Introdução à Sociologia 

1.1. Homem e sociedade 
1.2. Sociologia: história e desenvolvimento 
1.3. Estratificação social 
1.4. Desigualdade social 
1.5. Movimentos sociais 
1.6. Os processos de comunicação de massa e a sociedade contemporânea 
1.7. A sociedade de consumo 
1.8. As instituições sociais e os meios de comunicação de massa 
1.9. Mídia, opinião pública e política. 
1.10. Socialização: como ser um membro da sociedade 
1.11. Comunidade 
1.12. Sociedade 
1.13. Consciênca e sociedade industrial 
1.14. Violência, vida e civilização. 
1.15. Ser sadio numa sociedade enferma? 
1.16. Sociedade de consumo e deificação do ser humano 
1.17. Solução estrutural ou conversão do indivíduo 
1.18. Razão, emoção e equilíbrio. 

2. Saúde e Sociedade 
2.1. Saúde e doença 
2.2. O médico na comunidade: a subcultura médica 
2.3. A prioridade nas soluções dos problemas de saúde 
2.4. A planificação e a administração da saúde nas comunidades 

3. Sociologia nos Serviços de Saúde  
3.1. Os problemas nutricionais no Brasil 
3.2. As doenças crônicas degenerativas 
3.3. Desigualdade tem explicação 
3.4. A previdência brasileira hoje 
3.5. Por que não melhorar a previdência que temos? 
3.6. As doenças na história das sociedades dos flagelos do passado às doenças da atualidade 
3.7. O surgimento da medicina moderna e seu papel no cuidado das doenças 
3.8. Saúde, doença e suas interpretações culturais e sociais 
3.9. As relações médico-pacientes 
3.10. O hospital como organização e lugar de produção do trabalho médico 
3.11. A experiência da doença em todos os lugares da vida social 
3.12. A utopia do corpo 
3.13. Viagem nas idéias do corpo e da natureza: Estados Unidos, Japão e França 
3.14. Da narrativa utópica aos projetos utópicos univrsais 

 

Referências Básicas:  
BOTTOMORE, T. B et al. Introducao a sociologia. 9. ed. -. Rio de Janeiro: LTC, c1987. 318 p. 
RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Psicologia social. 26.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 477 p. 
SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 339 p. 

Referências Complementares:  
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. Tradução de Floriano de 
Souza Fernandes. 29.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 247 p. 
FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade da informação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
FORACCHI, Marialice M.; MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
MICHENER, H. Andrew; DELAMATER, John D.; MYERS, Daniel J. Psicologia social. Tradução de Eliane Fittipaldi, Suely Sonoe Murai Cuccio. 
São Paulo: Thomson, 2005. 761 p. 
MILIBAND, Ralph. Socialismo & ceticismo. Bauru: EDUSC, 2000. 

Carga horária: 40h 
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2° Período 

 

Bioquímica 
Ementa 

 

As células, unidades de todos os organismo vivos, tem em comum certas características; mas as células de organismo 
diferentes e os vários tipos celulares dentro de um mesmo organismo são muito diferentes em estrutura e função. Através 
de características particulares e de reações específicas no corpo, as células conseguem transformar energia para realizar 
trabalho, catalisam as transformações químicas, fazem a montagem de moléculas de grande complexidade a partir de 
subunidades simples, formam complexos supramoleculares que constituem uma maquinaria da vida, guardam e transmitem 
as instruções para a organização de todas as gerações futuras de organismos a partir de precursores simples e não vivos. A 
bioquímica procura descobrir como os milhares de biomoléculas diferentes, formadas com esses elementos, interagem 
entre si, para conferir aos organismos vivos as notáveis propriedades que lhe são características. Na disciplina, dar-se-á 
ênfase às funções complexas existentes nos seres vivos, assim como suas estruturas moleculares e sequências de reações. 
 

Conteúdos 
Parte teórica 

1. Introdução à Bioquímica. Composição química da matéria viva. Biomoléculas e suas unidades fundamentais. As 
trocas de energia e matéria nos organismos vivos.  

2. Química de aminoácidos, peptídeos e proteínas: conceito, estrutura, classificação, isomeria, ionização dos 
aminoácidos, função biológica, níveis estruturais (conformação), comportamento das proteínas em solução.  

3. Enzimas, coenzimas e vitaminas: conceito, classificação, nomenclatura, mecanismo básico de ação.  
4. Carboidratos: conceito, classificação e importância biológica.  
5. Introdução ao metabolismo: visão geral do metabolismo. Catabolismo e anabolismo. Vias metabólicas. Ciclo do 

ATP. 
6. Metabolismo de carboidratos: noções de digestão e absorção de carboidratos. Glicólise, gliconeogênese, ciclo de 

Krebs, glicogenólise e glicogênese 
7. Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa.  
8. Química dos lipídeos: conceito, classificação e importância biológica.  
9. Metabolismo de lipídeos: noções de digestão e absorção de lipídeos. Oxidação de ácidos graxos. Balanço 

energético. Metabolismo de corpos cetônicos. Biossíntese de ácidos graxos.  
10. Metabolismo de proteínas e excreção de nitrogênio. Noções de digestão de proteínas e absorção de 

aminoácidos. Aminoácidos glicogênicos e cetogênicos. Excreção nitrogenada. Ciclo da uréia. 
11. Inter-relação metabólica: interconversão entre aminoácidos, carboidratos e lipídeos. Regulação geral do 

metabolismo. Integração do metabolismo no jejum e na diabetes. 
12. Coagulação sanguínea: conceito, mecanismos básicos e principais alterações da cascata de coagulação. 

Anticoagulantes. 
Parte Prática 

1. Introdução a prática laboratorial e biossegurança; 
2. Reconhecimento de aparelhos e vidrarias; 
3. Determinação colorimétrica  do pH e verificação do efeito tampão;  
4. Reações de caracterização dos aminoácidos e proteínas, enzimas, carboidratos e lipídios; 
5. Dosagem bioquímica: exames complementares de rotina 

 

Referências Básicas:  
LENINGHER, A. L. Princípios de Bioquímica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 
CAMPBELL, M. Bioquímica. 3.ed.Porto Alegre: Artmed, 2000.  
CHAMPE, P. C.: HARVEY, R. Bioquímica ilustrada. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006. 

Referências Complementares:  
HARPER: Bioquímica. São Paulo: Ateneu, 2002. 
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo B. Bioquímica básica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
MURRAY, Robert K. Harper bioquímica ilustrada. 26.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006 
SANTOS, Paula Cilene Pereira dos; BOCK, Patrícia Martins (Org). Manual prático de bioquímica. Porto Alegre: Sulina, 2008. 
PELLEY, John W. Bioquímica. Rio de Janeiro: Elsivier, 2007. 

Carga horária: 54h 
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Fisiologia Humana 
Ementa 

 

 

A fisiologia (do grego, physis-= natureza, maneira de ser + lógos + ia = investigação sobre as coisas da natureza) é a ciência 
das funções do corpo, isto é, como as partes do corpo funcionam. O objetivo da fisiologia é explicar os fatores físicos e 
químicos que são responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Na fisiologia humana, estamos 
voltados para as características específicas do corpo humano que fazem dele um ser vivo e como o organismo consegue 
manter-se em equilíbrio, a despeito das inúmeras mudanças ambientais, climáticas que ocorrem ao seu redor. Na 
disciplina, dar-se-á ênfase aos fundamentos biofísicos e fisiológicos do organismo, com seu meio interno e a regulação dos 
mecanismos fisiológicos dos órgãos e sistemas humanos, focando na compreensão real do metabolismo e fisiologia 
humana, bem como as variações esperadas mediante diferentes situações e as características específicas do 
funcionamento orgânico. 
 

Conteúdos 
1. Fisiologia celular 

2. Fisiologia endócrina 
3. Fisiologia digestiva 
4. Fisiologia cardiovascular 
5. Fisiologia respiratória 
6. Fisiologia renal 

 7. Fisiologia nervosa 

Referências Básicas:  
 

SILVERTHORN, DU. Fisiologia Humana: Uma abordagem Integrada. 2ª ed. Barueri: Manole, 2003. 
CURI, Rui; PROCÓPIO, Joaquim. Fisiologia básica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 
GANONG, Willian F. Fisiologia Médica. 22.ed. Porto Alegre: Artmed, ???? 
 

Referências Complementares:  
AIRES, MM. Fisiologia 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
GUYTON, AC; HALL JE. Tratado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULUS, Agamemnon. Fisiologia: texto e atlas. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
CONSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
LEVY, Matthew N. KOEPPEN, Bruce M. STANTON, Bruce A. Fundamentos de Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

Carga horária: 90h 
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Genética Humana 

Ementa 
 

Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 
sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de 
pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. A ciência que lida tanto 
com a natureza, as causas e o desenvolvimento de condições anormais, quanto com as alterações estruturais e funcionais 
que decorrem desses processos mórbidos, é denominada patologia (do grego, páthos = sofrimento, doença). A genética 
identifica e estuda as principais alterações patológicas que acometem os indivíduos e a sociedade em seu nível molecular e 
genético, procurando conhecer as principais características das síndromes genéticas mais presentes na população. 
 

Conteúdos 
 

 Organização do material genético (DNA, cromatina e cromossomos). 
 Ciclo celular, meiose e gametogênese. 
 Mecanismos de herança: autossômico dominante e recessivo; herança ligada ao X dominante e recessivo; ligada ao Y; 

herança mitocondrial. 
 Citogenética humana; alterações cromossômicas numéricas e estruturais. 
 Hemoglobinopatias: anemia falciforme. 
 Imunogenética. 
 Genética de populações. 
 Genética do Câncer. 
 Doenças multifatoriais. 
 Aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal. 

 

Referências Básicas:  
BORGES-OSÓRIO, M. R. e Wanyce Miriam Robinson. Genética humana. 2º ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
KLUNG, William S. et al. Conceitos de genética. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
GRIFFITHS, Anthony F. et al. Introdução a genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 
 

Referências Complementares:  
BURNS, George.W.; BOTTINO, Paul.J.  Genética. 6

a
.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

GARDNER, Eldon J.; SNUSTAD, D. Peter. Genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986 
HARTL, Daniel L.; CLARK, Andrew G. Princípios de genética de populações. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010 
KORF, Bruce R. Genética humana e genômica. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2008. 
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e Biologia celular: uma introdução a patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Carga horária: 54h 
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Imunologia e Microbiologia 

Ementa 
 

Os trilhões de células dos vários sistemas e órgãos do corpo humano necessitam de condições relativamente estáveis 
para funcionarem com eficiência e contribuírem para a sobrevivência do corpo como um todo. A manutenção dessas 
condições relativamente estáveis é denominada homeostase. A capacidade do corpo para manter a homeostase dá-lhe 
um tremendo poder de cura e uma notável resistência às lesões. Os processos fisiológicos responsáveis pela 
manutenção da homeostase são também responsáveis, em grande parte, pela sua boa saúde. Muitas doenças são o 
resultado de anos de comportamento pouco recomendável para a sua saúde, que interfere na tendência natural do seu 
corpo para manter a homeostase. Tendemos a associar pequenos micro-organismos somente a infecções 
desagradáveis, a doenças graves ou a inconveniências mais comuns, no entanto a maioria dos micro-organismos 
fornece contribuições cruciais para o bem estar dos habitantes do mundo, através da manutenção do equilíbrio entre os 
organismos vivos e os compostos químicos do nosso ambiente. A imunologia lida com o entendimento de como o corpo 
distingue entre o que é próprio e o que não é próprio, promovendo esta homeostasia entre o saudável e o não 
saudável. 

 

Conteúdos 

 Introdução a imunologia  

 Células e tecidos do sistema imunológico  

 Imunidade Inata e adaptativa  

 Apresentação e reconhecimento antigênico  

 Complexo principal de histocompatibilidade 

 Conceito de “T-Help”, respostas TH1 e TH2 

 Citocinas  

 Imunidade humoral 

 Estrutura, Classes e Funções das Moléculas de Anticorpos  

 Imunidade Celular  

 Citotoxicidade e seus mecanismos 

 Imunidade Contra Bactérias, Fungos, Virus e Parasitas  

 Imunidade Contra Tumores 

 Regulação do Sistema Imunológico e Tolerância Imunitária 

 Imunopatologia – Doenças do Sistema Imunológico 

 Hipersensibilidade e Alergia 

 Imunodeficiência e Autoimunidade  

 Indução da Resposta Imunitária - Imunização Ativa  

 Princípios Gerais dos Métodos de Vacinação 

 Produção e Utilização de Vacinas 

 Introdução à Microbiologia 

 Ecologia de Microrganismos  

 Meios de cultura 

 Observação de culturas em meios sólidos e líquidos de bactérias  

 Observação microscópica de bactérias  

 Noções básicas de assepsia, 

 Semeadura de microrganismos e microscopia 

 Isolamento de bactérias do meio ambiente e organismo humano  
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 Observação das principais formas e estruturas bacterianas  

 Isolamento e identificação de cocos gram positivos e cocos gram negativos. Identificação de bacilos gram positivos 
e gram negativos 

 Colorações usuais em bacteriologia 

 Infecções por cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos, micobactérias e bactérias 
espiraladas. 

 Bactérias patogênicas para o homem Enterobactérias, Bacilos não fermentadores, Staphylococcus sp, Streptococcus 
sp, Corynebacterium sp, Neisseria sp, Haemophilus sp, Bordetella sp, Mycobacterium sp, Treponema sp, Bactérias 
anaeróbias e Micoplasmas 

 Esterilização e Desinfecção  

 Propriedades gerais dos vírus 

 Morfologia e fisiologia dos fungos  

 Micoses Subcutâneas 

 

Referências Básicas:  
 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN,A.H.; POBER, J.S Imunologia Celular e Molecular. 5ª ed. Rio de Janeiro:  Revinter, 2005. 
TORTORA, G.J.; Funke, B. R.; Case, C.L. Microbiologia. Artmed Editora, 6a. Edição, 2000  
TRABULSI, L.R. Microbiologia. Livraria Atheneu Editora. 3o ed. 1999.  
 

Referências Complementares:  
 
AGUIAR, ZN; RIBEIRO, MCS (Org). Vigilância e controle das doenças transmissíveis. 2ed. São Paulo: Martinari, 2006. 
DOAN, TT. Imunologia médica. Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
GILLESPIE, SH. Diagnóstico microbiológico. São Paulo: Premier, 2006. 
JANEWAY, JR. Imunobiologia: O sistema imune na saúde e na doença, 6ª  ed, Porto Alegre; Artmed, 2007 
 LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia, 7.ed. Porto Alegre, Artes Médicas, 2006 
 

Carga horária: 72h 
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Bioestatística 

Ementa 
 
A Estatística tem tido grande importância ao longo de sua história, a partir da organização de banco de dados que 
possibilitam o estabelecimento de uma relação-verdade entre o passado, o presente e o futuro. Desvenda mistérios 
matemáticos e procedimentos de análises, possibilitando maior facilidade na interpretação dos fenômenos que se 
manifestam espontaneamente ou são induzidos à natureza dos seres vivos. Dar-se-á ênfase aos métodos científico e 
estatístico, coleta de dados, apuração dos dados, apresentação dos dados e análise estatística, sistema de informação em 
saúde, indicadores de controle de produção de serviços de saúde. 
 

Conteúdos 
 Resumo histórico da estatística. 
 A bioestatística e suas aplicabilidades na pesquisa científica. 

 Tipos de estudos. 
 Conceitos e estimadores estatísticos. 

 Estatística descritiva 
 Estatística analítica – conceitos 
 População 
 Amostra e amostragem 
 Dados (nominais, ordinais, contínuos, emparelhados e não-emparelhados) 
 Distribuição normal e não-normal 
 Medidas de tendência central 
 Medidas de dispersão 
 Intervalo de confiança 
 Probabilidade 
 Separatrizes: quartil, dercil, percentil 
 Tabelas de freqüência, gráficos e histogramas 

 Estatística analítico 
 Construção de hipóteses 
 Testes - conceitos 
 De normalidade 
 Noções: Paramétricos e Não-paramétricos 

 Tomada de decisão 
 Prevalência 
 Incidência 
 Noções de correlação e regressão linear 

 

Referências Básicas:  
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 
DÍAZ, Francisca Rius; LÓPEZ, Francisco Javier Barón. Bioestatística. São Paulo: Thomson Learning, 2007 
DORIA, Ulysses Filho. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Editora Elsevier, 1999. 

Referências Complementares:  
MALETTA, Carlos H. M. Bioestatística: saúde pública. 2. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 1992. 
BERQUO E. S.; SOUZA J. M. P. Bioestatística. 2. ed. São Paulo: EPU, 1981. 
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística básica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 1995 

Carga horária: 54h 
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Antropologia Cristã 

Ementa 
Formação e desenvolvimento da disciplina, métodos e principais conceitos. Ramos da Antropologia. História da 
Antropologia. Trabalho de Campo. Conceito de Cultura e Simbolismo. Temas da Antropologia Médica. A Dimensão 
Sócio-Cultural do Corpo. Abordagem Antropológica dos Fenômenos Saúde/Doença. A Especificidade do Problema 
Mental. Sistemas Médicos: Profissional, Folk, Popular. Visão Antropológica da Relação Terapeuta/Paciente. 

Conteúdos 
 Introdução à Antropologia 

 

o Formação e desenvolvimento da disciplina, principais temáticas, métodos e técnicas. 
o O conceito da cultura. 
o Homem, cultura e sociedade 
o Antropologia: conceituação 

 

 Antropologia Médica 
o O surgimento da Antropologia Médica 
o A abordagem antropológica dos fenômenos saúde e doença:  
o Críticas do modelo Biomédico 
o Distinção entre patologia e enfermidade 

 Concepções e práticas relativas à saúde/doença. 
 A Especialidade do problema mental 
 Sistemas Médicos 

o Setor Folk e Setor Popular 
o Setor Profissional 
o A relação terapeuta – paciente 

 Antropologia nos Serviços de Saúde 
 

o Concepções de família e práticas de intervenção: uma contribuição antropológica  
o Humanizando a prática médica: concepções de saúde de médicos carismáticos  
o Problemas de saúde mental em escolares 
o A humanização na saúde como instância libertadora 
o Relação entre índice de massa corporal e auto-imagem em universitários 
o Prevalência da depressão pós-parto e fatores associados 
o Violência sexual: integração saúde e segurança pública  
o Desenvolvimento das Ciências Sociais no campo da saúde 
o A reforma do sistema de saúde no Brasil 
o Tuberculose, cultura e saúde pública 
o Cultura contemporânea e medicinas alternativas 
o Entre o inferno e o paraíso. Saúde, direitos e conflitos 
o Pressões para o consumo de medicamentos 

 

Referências Básicas:  
NAKAMURA, Eunice; MARTIN, Denise; SANTOS, José Francisco Quirino dos (orgs.) Antropologia para enfermagem. São 
Paulo: Manole, 2009. 
ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. S. (orgs.). Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: 1994. 
LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Referências Complementares:  
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
Mello, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 15.ed. Petrópolis. Vozes, 2008. 
Reale, Giovanni. Corpo, alma e saúde: o conceito de homem de Homero a Platão. São Paulo: Paulus, 2002. 
STEIN, Ernildo. Antropologia filosófica: questões epistemológicas. Ijuií: Ed. Unijuí, 2009. 
SANTOS, Rafael José dos. Antropologia para quem não vai antropólogo. Porto Alegre. Tomo Editorial, 2005. 

Carga horária: 36 h 
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Bases Conceituais do Cuidar 

Ementa 
 

A disciplina é norteada pela discussão dos principais modelos conceituais e teorias de enfermagem: o que são e qual o 
seu papel na prática do cuidado. 

 

Conteúdos 
 
 Conceitos: Cuidar/Cuidado/ Descuido/Humanização 
 Modelos Conceituais e o papel das Teorias Práticas Enfermagem. 
 Comunicação como instrumento da enfermagem – acolhimento. 
 Relações interpessoais terapêuticas na prática de enfermagem. 
 A teoria Ambientalista – Florence Nightingale. 
 O modelo dirigido do autocuidado – Dorothea Orem 
 O modelo Adaptativo em enfermagem – Sister Callista Roy 
 O modelo dos sistemas do cuidado à saúde – Imogine King e MadeleineLeininger 
 O modelo tradicional da Enfermagem – Wanda Horta: aspectos psicossociais, espirituais e biológicos  de João 

Mohana.  
 O cliente e o modelo sociocultural (bases) 
 Características Comuns dos modelos: pessoa, ambiente, saúde, enfermagem, foco, necessidades do indivíduo e 

processo de enfermagem. 
 

Referências Básicas:  
CARRARO, T. E. e orgs. ; Metodologias para a assistência de enfermagem: teorização, modelos e subsídios para  a 
prática. Goiânia: AB, 2001.  
DESLANDES, S. F.; Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas. Ed. Fio Cruz, RJ, 2006. 
STEFANELLI, M. C.; CARVALHO, E. C.; A comunicação nos diferentes contextos da enfermagem. Ed. Manole, São Paulo, 
2005 
 

Referências Complementares:  
 
DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, 1981 
IDE, Cilene A. Costardi; FONSECA, Ariadne da Silva; DOMENICO, Edvane Birelo Lopes de. O cuidar em transformação: 
orientações para a abordagem multidimensional em saúde. São Paulo: Atheneu, 2010. 
McEWEM, Melanie; WILLS, Evelyn M. Bases teóricas para enfermagem. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009 
SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Home care: a enfermagem no desfio do atendimento domiciliar. São Paulo: Iátria, 2005. 
SANTOS, I. , et. al; Enfermagem Fundamental: Realidade, questões, soluções. Ed. Atheneu, São Paulo, 2002. 
 

Carga horária: 54 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Faculdade Adventista da Bahia - FADBA 

 

 143 

 

Saúde Ambiental 

Ementa 
 

Para ter saúde é fundamental pensar em preservar a saúde do meio ambiente. O homem precisa estar 
consciente de seu papel na preservação ao ecossistema e como mantê-lo saudável, para que possa usufruir dos 
benefícios que a terra pode promover aos indivíduos. A disciplina dará ênfase aos fatores ambientais e o homem, 
o saneamento básico e ambiental e suas relações com a saúde, os indicadores de qualidade de vida. 
 

Conteúdos 
 

 O homem e o ambiente 
 Indicadores de Saúde e de Qualidade de vida: Caracterização qualitativa e quantitativa do cenário 

ambiental, populacional e psicossocial da região. 
 As Doenças e o Meio Ambiente: 
 Os Microorganismos na água, no solo, no ar. 
 Uso da água pelo homem.  Quanto tem de água no planeta 
 Água potável. Processo de Potalização. 
  A qualidade das águas: Tratamento doméstico da água: Filtração, fervura, e cloração. 
 Saneamento Básico. 
 Plantas de tratamento. 
 Formação de resíduos sólidos ou lixo: Coleta; Decomposição; Usina de reciclagem de lixo. 
 Educação Ambiental: 
 Caracterizas do desequilíbrio Ambiental  
 Esgoto doméstico 
 Esgotos Industriais 
 As plantas utilizadas no tratamento de esgotos. 
 Alterações Ambientais globais 
 Consequências da redução da camada de ozônio 
 Consequências do desflorestamento 
 Agenda 21 
 Desenvolvimento sustentável 
 Caracterização qualitativa e quantitativa do cenário Ambiental, Populacional e Psicossocial, nos níveis 

local, Distrital e Municipal.  
 Programa de prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR 9) 

 

Referências Básicas:  
PENTEADO, Heloisa Dupas. Meio ambiente e formacao de professores. 4.ed. São Paulo. Cortez. 2001. 
PINTO-COELHO, R. M.  Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L.  Fundamentos em ecologia. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2010 
 

Referências Complementares:  
GUATTARI, F. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1995. 56p. 
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 439p.  
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de bioética. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Loyola, 1997. 583p. 
RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 470p. 
SISINNO, C. L. S.; OLIVEIRA, R. M. Resíduos sólidos, ambiente e saúde: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2000. 138p. 

Carga horária: 36 h 
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3° Período 

 

Epidemiologia 

Ementa 
 

A epidemiologia tem tido grande importância ao longo de sua história, a partir do estudo e do conhecimento das doenças 
que acometem a população e por possibilitar o entendimento de formas de prevenção, bem como acompanhar o curso das 
doenças que possuem distribuição cíclica ao longo do tempo e do espaço. A disciplina propõe estudo conceitual dos 
princípios básicos da epidemiologia e a aplicação do método científico na investigação dos problemas de saúde da 
comunidade. 
 

Conteúdos 
 

 Conceitos e história da epidemiologia 
 Processo saúde doença 
 Transição demográfica e epidemiológica 
 Medidas da saúde coletiva 
 Indicadores de saúde 
 Epidemiologia descritiva 
 Modelos de estudos epidemiológicos 
 Projeto de pesquisa epidemiológica nos PSFs da região 
 Modelos de estudos epidemiológicos 
 Busca a banco de dados em pesquisa 
 Endemias, Epidemias e Pandemias 
 Vigilância Epidemiológica 
 Vigilância Sanitária 
 Sensibilidade e especificidade 
 Resultados 

 

Referências Básicas:  
ROUQUAYROl, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & Saúde.6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
PEREIRA, MAURÍCIO G. Epidemiologia: Teoria e prática. 5ª. Reimpresão. Rio de Janeiro: Guanabara e Koogan,  2001. 
MEDRONHO, Roberto A (Ed.). Epidemiologia . Colaboração de Diana Maul de Carvalho et al. São Paulo: Atheneu, 2006 
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3.ed. Porto Alegre: Artemed, 2008. 

Referências Complementares:  
FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
1996. 281p. 
JEKEL, J. F.; ELMORE, J. G.; KATZ, D. L. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e pratica. 5.reim. 1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2001 
LESER, Walter. ELEMENTOS de epidemiologia geral. Walter Leser et al. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA, Naomar de. Epidemiologia & saude. 6. ed. -. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 

Carga horária: 54 h 
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Farmacologia 
Ementa 

 

Farmacologia (do grego pharmakon, droga, e logos, ciência) trata do estudo dos medicamentos e sua ação nos organismos 
vivos. A administração de medicamentos é uma das maiores responsabilidades da enfermagem. Como membro da equipe 
de saúde responsável pelo cuidado ao doente, é muito importante que o enfermeiro dedique-se à aquisição de todos os 
conhecimentos possíveis sobre medicamentos, seu uso ou abuso, dosagens corretas, métodos de administração, sintoma de 
superdosagem e reações anormais que podem ocorrer no tratamento de vários distúrbios. Este conhecimento é 
indispensável para se oferecer ao paciente o melhor tratamento possível. 
 

Conteúdos 
 
TEORIA 
 Conceitos e princípios básicos em farmacologia. 
 Ação das drogas: farmacocinética e farmacodinâmica. 
 Farmacoterapia do sistema nervoso autônomo. 
 Farmacoterapia do sistema nervoso central. 
 Farmacoterapia do sistema digestório. 
 Farmacoterapia do sistema cardiovascular. 
 Farmacoterapia do sistema renal. 
 Farmacoterapia do sistema reprodutor. 
 Corticóides. 
 Opioides 
 Antiinflamatórios não hormonais. 
 Agentes antimicrobianos. 
PRÁTICA 
 Vias de administração de drogas 
 Antidepressivos 
 Diuréticos 
 Antinocicepção endógena 

 

Referências Básicas:  
 

ASPERHEIM, Kaye. Farmacologia para Enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KATZUNG, Bertram G. (Ed.). Farmacologia: basica e clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: AMGH, 2010. 
PAGE, Clive; et al. Farmacologia integrada. 2.ed. Barueri. Manole. 2004 
 

Referências Complementares:  
 

GOODMAN, Louis S.; GILMAN, Alfred G. As bases farmacológicas da terapêutica. 11. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 2010 
MYCEK, Mary J; HARVEY, Richard A; CHAMPE, Pamela C. Farmacologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
RANG, H. P. Farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 
SILVA, Penildon. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2006. 
STOCK, Clayton, Farmacologia na prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 
 

Carga horária: 54 h 
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Filosofia  Aplicada à Saúde 
Ementa 

 

Fundamentos filosóficos para a prática da enfermagem em seus principais questionamentos.  

A ontologia e a sua influência na ciência da saúde. 

 

Conteúdos 
 

 Conceitos de Filosofia e Saúde.  
 Conceitos de filosofia e a Cosmogonia dos pré-socráticos. 
 Os sofistas e Sócrates – O polemismo sobre a moral. 
 Platão – Visão de mundo, estética e perfeição. 
 Aristóteles – Sua visão do homem e de Deus. 
 O filósofo Cristo e a filosofia cristã. 
 Thomas de Aquino e as provas da existência de Deus. 
 Descartes e a Dúvida metódica. 
 As idéias sobre bem estar em Foucaut e Ellen White 
 Ética e saúde 
 A vivência da ética numa dialética de Paixão e razão 
 Ética, saúde e os desafios da pós-modernidade 
 Fundamentos sobre o corpo no cuidado 
 Estética e subjetividade no cuidado com o corpo. 
 Cuidado como momento de encontro e troca 
 Mulher e saúde – O cuidar da enfermagem na perspectiva de gênero 
 Idéia de sofrimento e representação cultural da doença na construção da pessoa. 
 Co-construção de autonomia – o sujeito em questão. 
 Graça de Deus e saúde humana – A base bíblico teológica 
 A singularidade de um saber-fazer técnico relacional 

Referências Básicas:  
 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia 3.ed.rev. São  Paulo: 
Moderna, 2003. 439 p 
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 13.ed. São Paulo: Ática, 1999. 424 p 
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da filosofia: dos pré-socráticos a Santo Agostinho. São Paulo: Contexto, 2008 
 

Referências Complementares:  
COSTA, Cláudio. Uma introdução contemporânea a filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002 
ANZENBACHER, Arno. Introdução a filosofia ocidental. Petrópopis,  Vozes, 2009 
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. Tradução de João Azenha Jr. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1995. 555 p. 
RUSSELL, Bertrand. Porque não sou cristão: e os outros ensaios a respeito de religião e assuntos afins. Porto Alegre. L&PM, 
2009. 
SPINOZA, Bendictus de. Ética. 2.ed. Belo Horizonte. Autêntica Editorial, 2008 
REALE, Giovanni. Corpo, alma e saúde: o conceito de homem de Homero a Platão. São Paulo: Paulus, 2002 

Carga horária: 36  h 
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Fundamentos do Cristianismo 
Ementa 

Conceitos de Religião e Cristianismo. A existência de Deus. Revelação e Inspiração da Bíblia.  

Canonização da Bíblia. Transmissão da Bíblia. A Relevância da Bíblia para o homem moderno. 
 

Conteúdos 
 
 Introdução à disciplina 
 Conceito de religião e cristianismo 
 Questões filosóficas acerca da existência humana (cosmovisão) 
 A existência de Deus 
 A teologia da revelação 
 A inspiração e a canonização da Bíblia. 
 A estrutura da Bíblia 
 Transmissão e preservação do texto sagrado 
 O tema central da Bíblia 
 A relevância da Bíblia para o ser humano 
 Aplicação dos ensinamentos bíblicos 
 

Referências Básicas:  
 

GEISLER, Norman e NIX, William.  Introdução Bíblica – Como a Bíblia  Chegou  Até  Nós. São Paulo: Editora Vida, 1997. 
ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL DA ASSOCIAÇÃO GERAL DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA (Org.). Nisto cremos: As 28 crenças 
fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tradução de Helio L Grellmann. 8.ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
2008. 476 p. 
WHITE, Ellen G. O desejado de todas as nações. Tradução de Isolina A Waldvogel. 22.ed. São Paulo: Casa Publicadora 
Brasileira, 2004. 866 p 

 

Referências Complementares:  
 

APOLINÁRIO, Pedro. História do Texto Bíblico: crítica textual. São Paulo: Instituto Adventista de Ensino, 1985. 
GEISLER, Norman; BOCCHINO, Peter; CAMPOS, Heber Carlos de. Fundamentos inabaláveis: respostas aos 
questionamentos conteporâneos sobre a fé cristã: macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia /. São Paulo: 
Vida, 2003. 437 p., 
NEIL, Stephen; BARROS, Fernando. Historia das Missoes.  São Paulo: Vida Nova, 1998. 615 p. 
REID, George W. (Ed.) Compreendendo as escrituras: uma abordagem adventista. Engenheiro Coelho: UNASPRESS, 2007. 
WHITE, Ellen G; SCHMIDT, Ivan. Historia da redenção. 5. ed. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1996. 445 p. 

 

Carga horária: 36  h 
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Metodologia da Pesquisa 
Ementa 

 

Introdução aos princípios básicos do método científico e sua adaptabilidade no cotidiano acadêmico e profissional, 

abordando as questões e normas relativas à elaboração de trabalhos científicos.  

 

Conteúdos 
 

Os conteúdos serão distribuídos em quatro blocos: 

 

1. Técnicos: 

 Vida universitária, técnicas de leitura, resumo, resenha, ficha de leitura, esquemas, buscadores na internet, 

normas da ABNT e APA. 

2. Teóricos: 

 Tipos de conhecimento 

 Tipos de Instrumento 

 A produção científica 

3. Investigação: 

 Busca de informações 

 Projeto de pesquisa 

 

Referências Básicas:  
HULLEY, Stephen B; et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008 
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; MERCADO, Francisco Javier (org.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Vozes, 
2004. 
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 
 

Referências Complementares:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. Celestino Alves da Silva Junior et al. 11.ed. 
São Paulo: Cortez, 2004. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 22. ed. -. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. 3.ed. São PAULO: Mc Graw Hill, 2006. 
SECAF, Victoria. Artigo científico: do desafio à conquista. 4. ed. São Paulo: Martinari, 2007. 

Carga horária: 54   h 
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Parasitologia 
Ementa 

  
 A disciplina permitirá ao aluno conhecer as características dos organismos parasitas que transmitem doenças ao ser 
humano e a outras espécies. Através dos conhecimentos desta disciplina, o aluno conhecerá o ciclo de vida dos 
parasitas, aprendendo formas de transmissão, meios de tratamento e prevenção. Dar-se-á ênfase à introdução à 
parasitologia e ecologia parasitária, interações entre parasitas e hospedeiros, classificação sistemática e nomenclatura 
zoológica, estudo morfobiológico, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia dos principais protozoários e helmintos 
parasitas do homem, com realização de prática em laboratório e identificação de casos na comunidade vizinha. 

 

Conteúdos 
 

1. Introdução à parasitologia e ecologia parasitária. 
2. Interações entre parasitas e hospedeiros. 
3. Classificação sistemática e nomenclatura zoológica. 
4. Estudo morfobiológico, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia dos principais protozoários e helmintos 

parasitas do homem. 
5. Assistência farmacêutica 

 

 

 

Referências Básicas:  
 

CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2ªed. São Paulo: Atheneu, 2005. 375p. 
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 524p. 
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2ªed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 

Referências Complementares:  
 
CARLI, Geraldo Attilio de. Parasitologia Clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 
CIMERMAN, B. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e helmintos. São Paulo: Atheneu, 2005. 110p 
LEVENTHAL, Ruth; CHEADLE. Parasitologia médica: texto & atlas. 4. ed. São Paulo: Premier, 2000. 
MORAES, Ruy Gomes de; GOULART,  Enio Garcia; Brazil, Reginaldo Peçanha. Moraes, parasitologia & micologia humana. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica : Guanabara Koogan, 2008. 
MURRAY, Patrick R et al. Microbiologia medica. 4. ed. -. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
NEVES, David Pereira... [et al]. Parasitologia dinâmica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Batista. Atlas didático de parasitologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
REY, Lúis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 

 

Carga horária: 54   h 
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Políticas de Saúde 
Ementa 

 

A disciplina aborda os principais conceitos, princípios e teorias que fundamentam a prestação da assistência de saúde 
da pessoa, considerando o contexto biopsicossocial, espiritual, ético e cultural para formulação e implementação de 
uma assistência à saúde diferenciada. Realiza uma avaliação dos principais programas voltados à atenção da saúde da 
população brasileira. Dar-se-á ênfase aos conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, a municipalização da saúde, o 
princípio de hierarquização dos serviços de saúde, através dos mecanismos de referência e contra-referência, o papel 
do enfermeiro no sistema de saúde brasileiro, a participação nas políticas públicas de saúde, finalizando com prática na 
comunidade vizinha e nas unidades básicas de saúde da região, conhecendo comparativamente a realidade regional, à 
estadual e nacional. 
 

Conteúdos 
 

1. Política: conceitos e processo político. 
2. Políticas de saúde no Brasil: antecedentes da reforma sanitária na linha do tempo. 
3. VIII Conferência Nacional de Saúde: Constituição 88, Leis Orgânicas 8080 e 8142. 
4. Princípios básicos do SUS. 
5. Operacionalização do SUS: Pactos ( papel e atribuições do município) 
6. Financiamento do SUS. 
7. Conselhos de saúde: federal, estadual e municipal (controle social). 
8. Políticas públicas de saúde: quais são? 
9. Programas: PACS e PSF 
10. Humaniza SUS 
11. Participação popular na saúde. 
12. O enfermeiro e o SUS. Ver Texto e contexto texto mais atual ( artigo de Prof. Cristina Melo). 
13. Saúde suplementar. 

 

 

Referências Básicas:  
Associação Paulista de Medicina. SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Atheneu, 2005 
KAWAMOTO, Emilia Emi; SANTOS, Maria Cristina Honório dos Santos; MATTOS, Thalita Maia de. Enfermagem comunitária. 
São Paulo: EPU,1995 
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina; SAITO; Raquel Xavier de Souza (Org.) Saúde da família: considerações teóricas e 
aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2008 

Referências Complementares:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conselho Nacional de Saúde. Plenárias nacionais de Conselhos de Saúde: resgate histórico 
do controle social no SUS. 2. ed. Brasília DF: Ministerio da Saude, 2006. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec: FIOCRUZ, 
2008. 
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina kowal Olm. Uma nova estratégia em 
foco: o programa de saúde da família – identificando as suas características no cenário do SUS. São Paulo: Ícone, 2005 
MORETTO, E. S. Os enfermeiros e o SUS: da realidade à possibilidade. Passo Fundo: UPF, 2001. 134p. 
THÜRLER, Lenildo. SUS: Sistema Único de Saúde: legislação e questões comentadas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 

Carga horária: 54   h 
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Semiologia e Semiotécnica I 
Ementa 

 

A enfermagem ocupa-se da assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade e exige que os enfermeiros exerçam um 
papel importante na educação, na prevenção e na promoção da saúde. Os enfermeiros atendem às necessidades do 
paciente relacionadas à higiene, à atividade, à dieta, ao ambiente, ao tratamento médico e ao conforto físico, emocional e 
espiritual, cuidando de pacientes com problemas comuns bem definidos que requerem  um alto nível de competência 
técnica e experiência. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase aos primeiros procedimentos técnicos considerados indispensáveis à 
prática de enfermagem: técnicas de entrevista, realização de exame físico completo, aferição e registro dos sinais vitais, 
técnica de lavagem das mãos. 

Conteúdos 
 

 História clinica 
 Ética e a problemática do cliente 
 Técnica de entrevista  
  A entrevista de ajuda 
 Histórico de enfermagem 
 Introdução à evolução de enfermagem 
 Aferição e registro dos sinais vitais - Medidas de tensão arterial, pressão venosa central, temperatura corporal, 

movimentos respiratórios, pulsação, pressão arterial média invasiva e pressão intra-abdominal 
  Técnica de lavagem das mãos em situações clinica e cirúrgicas 
 Técnicas assépticas 
 Luvas, avental e campos 
 O prontuário do cliente 
 A unidade do paciente 
 O exame físico do adulto - Técnicas de exame físico, material necessário ao exame físico, aspecto geral e dados 

ergonômicos, exame físico da cabeça e pescoço, exame e auto- exame das mamas, exame da capacidade 
respiratória e tórax, ausculta cardíaca, técnicas para exame do abdômen, genitália masculina e feminina, exame do 
reto, sistema músculo esquelético,  sistema neurológico (escala de Glasgow e Ramsey) 

 Exame psíquico 
 Evolução de enfermagem completa                  

 

Referências Básicas:  
BARROS,  A.   L.  B.  Anamnese e exame fisico:  avaliação  diagnostica  de enfermagem no adulto. Porto Alegre: ArtMed, 
2002. 272p. 
BENSENOR, l. M.; ATTA, J. A.; MARTINS, M. A. Semiologia clinica. São Pauto: Sarvier, 2002. 657p. 
SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

Referências Complementares:  
BATES, B. Propedêutica médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 692p. 
BENJAMIM, A. A entrevista de ajuda. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 207p. 
CARRARO, T. E; WESTPHALEN, M. E. A. (org.) Metodologias para a assistência de enfermagem: teorizações, modelos e 
subsídios para a prática. Goiânia: AB, 2001. 159p. 
CIANCIARULLO, T. l. et ai. Sistema de assistência de enfermagem: evolução e tendências. São Paulo: ícone, 2001. 301 p. 
DANIEL, L. F. A enfermagem planejada. 3. ed. São Paulo: E.P.U., 1981. 135p. 
MELO, Célia Regina Maganha e. Compêndio de termos para enfermeiros estudantes e profissionais da área de saúde. Bauru, 
EDUSC, 2004. 179 p. 
PORTO, C. C. Semiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
SEIDEL, Henry M. Mosby guia de exmane físico. 6. ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2007. 

Carga horária: 72  h 
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4° Período 

 

Ética e Deontologia em Emfermagem 

Ementa 
 

Um sistema de leis e crenças éticas ajuda a estabelecer e a manter a ordem e a harmonia no seio de uma sociedade. 
Leis são regras escritas de condutas e ação. Elas são aplicadas a todos os cidadãos e garantem a proteção de direitos. 
A ética são princípios e valores morais que guiam o comportamento de pessoas honradas. O sistema de prestação de 
serviços relacionados à saúde afeta e é afetado por crenças, valores e leis sociais. É de responsabilidade da sociedade 
a manutenção de padrões legais e éticos estabelecidos. Por sua vez, as situações legais e éticas que os profissionais 
da saúde enfrentam também podem se tornar questões para a sociedade. Atualmente, os enfermeiros necessitam de 
conhecimento básico das leis e da ética que podem afetar sua prática profissional. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase  à 
bioética e seus princípios, história da legislação profissional no Brasil, a regulamentação do exercício da enfermagem, 
Leis nº 2.604/55 e 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, resoluções e decisões do Sistema COFEN/CORENs, código de 
ética dos profissionais de Enfermagem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos do paciente. 
 

Conteúdos 
 

1. Evolução histórica da legislação profissional em enfermagem. 
2. Criação do Sistema COFEN/CORENs: Lei nº 5.905/73. 
3. Regulamentação do Exercício Profissional Enfermagem: Lei nº. 2604/55, Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 

94.406/87. 
4. Resoluções COFEN. 
5. Fundamentos éticos do exercício da enfermagem. 
6. Ética, moral e deontologia.  
7. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
8. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
9. Comissões de ética. Aspectos bioéticos do exercício profissional da enfermagem 
 

Referências Básicas:  
ENGELHARDT JÚNIOR, H. Tristram. Fundamentos da bioética cristã ortodoxa. São Paulo: Edições Loyola, 2000 
OGUISSO, T.; SCHMIDT, M. J. O exercício da enfermagem – uma abordagem ético-legal. 3 ed. São Paulo: LTr, 2010. 
232p. 
SEGRE, M.; COHEN, C. (org.) Bioética. 3 ed. ampl. São Paulo: EDUSP, 2008. 218p 

Referências Complementares:  
DURAND, G. A bioética: natureza, princípios, objetivos. São Paulo: Paulus, 1995. 102p. 
GELAIN, Ivo. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. 4ed. São Paulo: EPU, 2010. 
LOCH, Jussara de Azambuja; GAUER, Gabriel José Chittó; CASADO, Maria. Bioética, interdisciplinaridade e prática 
clínica. Porto Alegre: ediPUCRS, 2008. 
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de bioética. 9ed. rev. ampl. São Paulo: Loyola, 2010. 627p. 
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. P. Bioética & longevidade humana. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 
2006 

Carga horária: 54  h 
 



 
Faculdade Adventista da Bahia - FADBA 

 

 153 

 

Patologia Geral 

Ementa 
A ciência que lida tanto com a natureza, as causas e o desenvolvimento de condições anormais, quanto com 

as alterações estruturais e funcionais que decorrem dos processos mórbidos, é denominada patologia (do 

grego, páthos 

= sofrimento, doença). A patologia cuida dos aspectos da etiologia (estudo das causas), patogênese (estudo 

dos mecanismos), anatomia patológica (estudo das alterações morfológicas  dos tecidos  que, em conjunto, 

recebem o nome de lesões) e fisiopatologia (estudo das alterações funcionais dos órgãos e sistemas afetados). 

A capacidade do corpo para manter a homeostase concede-lhe um extraordinário poder de cura e uma 

notável resistência às lesões. Os processos fisiológicos responsáveis pela manutenção dessa homeostase são 

também responsáveis, em grande parte, pela sua boa saúde. Para a maioria das pessoas, a boa saúde durante 

toda a vida não é algo que aconteça por acaso. Dois dos numerosos fatores desse equilíbrio denominado 

saúde são o ambiente e o seu próprio comportamento. Também é importante sua constituição genética. A 

homeostasia do seu corpo é afetada pelo ar que você respira, pela comida que você come e até pelos seus 

pensamentos. O seu modo de vida pode ajudar ou interferir na capacidade do seu corpo para manter a 

homeostase e a boa saúde. Muitas doenças são o resultado de anos de comportamento pouco recomendável 

para a sua saúde, que interfere na tendência natural do seu corpo para manter a homeostase. Nesta 

disciplina, dar-se-á ênfase à introdução ao estudo da patologia, adaptação, dano e morte celular, processos 

inflamatórios, necrose e apoptose, reparo e cicatrização, alterações vasculares, distúrbios do crescimento e da 

diferenciação, neoplasias. 

Conteúdos 
 

 Introdução ao estudo da patologia e conceitos em patologia 

 Processos inflamatórios 

 Reparo e cicatrização 

 Necroses e apoptose 

 Alterações vasculares 

 Distúrbios do crescimento e da diferenciação 

 Neoplasias 

 Práticas de microscopia dos processos patológicos 
 

Referências Básicas:  
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo. Patologia geral. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 364p. 
COTRAN, R. S.;COLLINS, T.; KUMAR, V. Robbins - Patologia: Bases patológicas das doenças. 7ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 1252p. 
MONTENEGRO, Mário R. et al. Patologia: processos gerais. 5ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 331p. 

Referências Complementares:  
BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo, patologia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

DAMJANOV, Ivan. Segredos em Patologia: respostas necessárias ao dia-dia em rounds, na cliníca, em 
exames orais e escritos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
HANSEL. Fundamentos de Rubin: patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

Netter FH. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 2008; 
ROBBINS, S. L. Fundamentos de Robbins & Cotran Patologia: Bases patológicas das doenças. 8ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 

Carga horária: 54   h 
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Princípios de vida saudável 
Ementa 

 

Em nosso país, não se ensina a cuidar do corpo na escola, exceto algumas providências elementares de higiene. Esse é 
o primeiro desastre, porque irá comprometer a sua qualidade de vida e afetará em muitos anos a sua longevidade. 
Como consequência, passa-se toda a infância, adolescência, juventude e chega-se à idade adulta sem relacionar os 
hábitos alimentares com a saúde. Nos dias atuais fala-se muito sobre qualidade de vida, mas poucos entendem o que 
realmente ela representa e poucos estão dispostos a pagar o preço a fim de obter qualidade de vida no resente e no 
futuro.  Nesta disciplina, dar-se-á ênfase ao verdadeiro estilo de vida saudável, hábitos de estilo de vida para a saúde 
pessoal e comunitária. Procurará integrar os ensinamentos ministrados com os planos de saúde pública baseados em 
estilo de vida, conforme a OMS, instruir na preparação de programas de intervenção em saúde comunitária através do 
estilo de vida, estudar o impacto das enfermidades crônicas não transmissíveis sobre a saúde populacional, nos 
âmbitos pessoal, familiar, social, emocional e ambiental. 
 

Conteúdos 
 Saúde, uma questão de princípios. 
 Relação entre estilo de vida e saúde. 
 Preparação de projetos para realização de programa de intervenção em saúde e estilo de vida pessoal. 
 Implementação de programa de estilo de vida pessoal. 
 As enfermidades do Estilo de Vida. 
 Preparação de projetos para realização de programas de intervenção em saúde e estilo de vida comunitário. 

 

Referências Básicas:  
KLOETZEL, Kurt. Temas de saúde: higiene e do ambiente. São Paulo: EPU, 1980 
RAMIRES, José Antônio Franchini (org.) Viva com mais saúde: 51 especialistas da USP orientando você  a viver mais e 
melhor. São Paulo: Phorte, 2009 
WHITE, Ellen G. A ciência do bom viver. Casa : São Paulo, 2004. 

Referências Complementares:  
LARIMORE, W. Os 10 hábitos das pessoas altamente saudáveis, 2004. 

LEE, Sang. Liberte-se. São Paulo: Centro de Treinamento de Saude, 1994. 
LLIIMMAA,,  EElliiaass  OOlliivveeiirraa..  77  DDiiaass  ppaarraa  CCoommeeççaarr  aa  VViivveerr::  UUmmaa  RReecceeiittaa  PPrrááttiiccaa  PPaarraa  QQuueemm  QQuueerr  TTeerr  MMeellhhoorr  QQuuaalliiddaaddee  ddee  

vviiddaa..  77eedd..  SSaallvvaaddoorr--BBAA,,  TToopplliinnee  EEddiittoorraaççããoo,,  22000055..  

PÓVOA, Helion. O Cérebro Desconhecido. Rio de Janeiro-RJ, Ed. Objetiva, 2002. 
SCHNEIDER, Ernst. A Cura e a Saúde pela Natureza. Como prevenir e tratar doenças. 1ª ed. Tatuí, São Paulo, 
Casa Publicadora Brasileira, 2005. 
STRAND, Ray D. O que seu médico não sabe Sobre Medicina Nutricional Pode Estar Matando Você. Ed. M. Book’s, 
2004. 
WHITE, Ellen G. Conselhos sobre saúde. Casa : São Paulo, 1998 

Carga horária: 36h 
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Psicologia Geral 
Ementa 

Pode-se estudar o homem sob diversos aspectos, como corpo (biologia), como membro de um grupo 

(sociologia), como criatura tentando religar-se ao Criador (religião), como pessoa em relação (psicologia).    

A psicologia aborda o ser humano numa relação intra e interpessoal, pois acredita que a capacidade de 

relacionamento consigo mesmo (intra) e com os outros (inter) é o que distingue o homem de todas as outras  

criaturas conhecidas. Neste aspecto, a maturidade física e psíquica são de fundamental importância e 

promovem crescimento.nesta disciplina, dar-se-á ênfase aos aspectos conceituais das diversas escolas 

psicológicas, aos aspectos psíquicos do comportamento humano, â organização estrutural da vida psíquica. 

Que o discente perceba a importância que há no relacionamento efetivo do enfermeiro    com a clientela 

assistida e com as equipes de enfermagem e de saúde. Que ele seja habilitado a sempre considerar os 

aspectos psíquicos do comportamento humano, em cada etapa da vida, em especial quando ocorre 

enfermidade crônica, incapacitante ou incurável. 

Conteúdos 
 Introdução à psicologia e origens históricas. 

 Perspectivas psicológicas contemporâneas. 

 Consciência e percepção. 

 Aprendizagem, memória e pensamento. 

 Motivação e emoção. 

 Personalidade e individualidade. 

 A estrutura psíquica. 

 Habilidades do profissional de saúde para lidar com o cuidado 

 Competências relacionais como ferramentas para a produção do cuidado 
 

Referências Básicas:  
BLEGER, Jose; MORAES, Rita Maria M. de; RIVERA, Luís Lorenzo. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. 137 p. 
STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005 
WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia: temas e variações. Tradução de Zaira G. Botelho et al. São Paulo: Cengage 
Learning, 2002. 584 p. 

Referências Complementares:  
ATKINSON, Rita L et al. INTRODUCAO a psicologia de Hilgard. 13. ed. -. Porto Alegre: Artmed, 2002. 790 p. 
BRAGHIROLLI, Elaine Maria et al.PSICOLOGIA geral. 27.ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 217 p 
COON, Dennis. Introdução à psicologia: uma jornada. Tradução de Eliane Kanner, Helena Bononi, Suely Sonoe Murai 
Cuccio. São Paulo: Thomson, 2006. 712 
GAZZANIGA, Michael S; HEATHERTON, Todd F; VERONESE, Maria Adriana Veríssimo. Ciencia psicológica: mente, 
cérebro e comportamento. 2.reimpr.rev. Porto Alegre: Artmed, 2005. 624 p. 
GERING, Richard J.; ZIMBARDO, Philip G. A psicologia e a vida. Tradução de Roberto Cataldo Costa. 16. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 744 p 

Carga horária: 36h 
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Enfermagem em Saúde Coletiva I 
Ementa 

 

Disciplina que coloca o discente, em contato com o cenário de saúde no qual está envolvido, se reconhecendo 
como co-participante do processo, levando o aluno a conhecer e atuar nas ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde da comunidade, visando uma melhor qualidade de vida, buscando constante 
aprimoramento, para um efetivo desempenho de suas atividades individuais, e em equipe, na coletividade. Nesta 
disciplina, dar-se-á ênfase à saúde e sua relação com o modo e a qualidade da vida humana ao longo do seu curso, 
relação entre Saúde, Sociedade, Cultura e Ambiente, seus determinantes e condicionamentos, atenção à saúde e 
Cidadania, o que é a Política Nacional de Humanização (PNH), qual  a atuação do enfermeiro nos programas de 
Tuberculose, Hanseníase, Planejamento Familiar, Pré Natal, Enfermagem Pediátrica, PROSAD, PROSI, HIPERDIA, 
Saúde da Mulher, Saúde do homem,  Saúde da População Negra, Saúde da População Indígena. 
 

Conteúdos 
 Conceito de Saúde e Saúde Coletiva; 
 Trabalho em equipe; 
 Atuação do enfermeiro na comunidade e na saúde coletiva em geral; 
 Reconhecimento do Bairro/ comunidade, juntamente com a equipe da E.S.F local, para elaboração de 

intervenções; 
 Abordagem sociocultural do processo saúde doença; 
 História Natural da doença, modelos de atenção á saúde; 
 PACS/ PSF – Construindo novas práticas 
 Portarias que o regulamentam; 
 Vigilância em saúde, VIEP e VISA; 
 Doenças veiculadas por água, alimentos e vetores; 
  Doenças Imunopreviníveis; 
 Seminários;  
 Rede de frios/ PNI, vacinas do PNI, Calendário de vacinação,  
 Vigilância das reações adversas 
 Visita técnica á 31 Dires para conhecer a rede de frios; 
 Conhecer os programas do SUS Virtualmente; 
 Assistência domiciliar em enfermagem; 
 Visitas á unidades de Saúde da Família de Cachoeira; 
 Visitas á escolas e creches para fazer intervenções, bem como educação em saúde. 

 

 

Referências Básicas:  
Associação Paulista de Medicina. SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: 
Atheneu, 2005 
KAWAMAMOTO, Emilia Emi; SANTOS, Maria Cristina Honório dos Santos; MATTOS, Thalita Maia de. Enfermagem 
comunitária. São Paulo: EPU,1995 
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina; SAITO, Raquel Xavier de Souza (Org.). Saúde da família: considerações teóricas e 
aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2008. 

Referências Complementares:  
BRUTSCHER, S. M. Análise da atuação da enfermagem no ambulatório: a distância entre ser e dever ser. 
CAMPOS, G.W.S; MINAYO, M. C. S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JR., M.; CARVALHO, Y. M. (orgs). Tratado de Saúde 
Coletiva. São Paulo: Hucitec e Fiocruz- Abrasco, 2008. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: 
Hucitec: FIOCRUZ, 2008. 
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina kowal Olm. Uma nova 
estratégia em foco: o programa de saúde da família – identificando as suas características no cenário do SUS. São 
Paulo: Ícone, 2005 
MORETTO, E. S. Os enfermeiros e o SUS: da realidade à possibilidade. Passo Fundo: UPF, 2001. 134p 

Carga horária: 72h 
 



 
Faculdade Adventista da Bahia - FADBA 

 

 157 

 

 

 

Semiologia e Semiotécnica II 
Ementa 

A enfermagem ocupa-se da assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade e exige que os enfermeiros 

exerçam um papel importante na educação, na prevenção e na promoção da saúde. Os enfermeiros atendem às 

necessidades do paciente relacionadas à higiene, à atividade, à dieta, ao ambiente, ao tratamento médico e ao 

conforto físico, emocional e espiritual, cuidando de pacientes com problemas comuns bem definidos que 

requerem  um alto nível de competência técnica e experiência. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase aos demais 

procedimentos técnicos considerados indispensáveis à prática de enfermagem: prevenção de infecção hospitalar 

e biossegurança, manuseio de material estéril, técnicas de curativos e coberturas,  tipos de drenos, técnicas de 

higienização do paciente, cálculo e dosagem de medicamentos, técnicas para sondagem vesical, gástrica e retal, 

cuidados com sonda, administração de dietas enterais e parenterais, técnicas de punção venosa, administração 

de medicamentos, controle de gotejamento de soros e medicações, técnicas de oxigenoterapia de alto e baixo 

fluxo, técnicas de aspiração do trato respiratório, técnicas de imobilização, transporte do paciente e mudança de 

decúbito. 

Conteúdos 
 

 Prevenção de infecção hospitalar e biossegurança 
 Manuseio de material estéril 
 Técnicas de curativos e coberturas (clínica) 
 Retirada de pontos (clínica) 
 Tipos de drenos 
 Técnicas de higienização do paciente (hospital) 
 Preparo do leito 
 Cálculo e dosagem de medicamentos 
 Insulina e heparina 
 Técnicas para sondagem vesical, gástrica e retal (laboratório e hospital) 
 Cuidados com sonda, administração de dietas enterais e parenterais (laboratório e hospital) 
 Cuidados ao paciente ostomizado (laboratório) 
 Preparo de soluções e drogas vasoativas (hospital) 
 Técnicas de punção venosa (hospital) 
 Cuidados de enfermagem para acesso central (laboratório) 
 Administração de medicamentos (hospital) 
 Via de administração de medicamentos (laboratório) (hospital) 
 Dados laboratoriais e de imagem para raciocínio crítico 
 Infusão de hemocomponentes  
 Manejo de bombas de infusão 
 Controle de gotejamento de soros e medicações 
 Técnicas de oxigenoterapia de alto e baixo fluxo  
 Técnicas de aspiração do trato respiratório 
 Cuidados com paciente traqueostomizado 
 Preparo e manejo do paciente para intubação orotraqueal 
 Técnicas de imobilização, transporte do paciente e mudança de decúbito 
 Crioterapia e termoterapia 
 Técnicas de preparo do corpo e Manuseio de impressos relacionados ao óbito 
 Exames complementares relacionados ao sistema urinário 

 

 

Referências Básicas:  
CARPENITO, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. 11ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 812p. 
CARPENITO, L. J. Planos de cuidados de enfermagem e documentação: diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos. 
2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006 
NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2009-2011. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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Referências Complementares:  
ANDRIS. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 424 p. 
ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: Rio de Janeiro: Guanabara, 1989 
DOCHTERMAN, Joanne McCloskey; BULECHEK, Gloria M. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
HOWARD, C. A.; SWEARINGEN, P. L. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 657p. 
Johnson, Marion. [et al]. Ligações entre NANDA, NOC e NIC: diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 703 p. 
MOORHEAD, Sue; JOHNSON, Marion; MAAS, Meridean (Org.). Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 
POTTER, P. A ; PERRY, A. G. Grande tratado de enfermagem prática: clínica e prática hospitalar. 3 ed. São Paulo: Santos, 2005. 999p 
POTTER,P.A., PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem: Mosby, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2009. 
SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

Carga horária: 126h 
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5° Período 

 

Educação Alimentar 

Ementa 
  

Os nutrientes, estruturas moleculares obtidas dos alimentos, são indispensáveis para o processo de nutrição e 
sobrevida dos organismos. Proteínas, aminoácidos, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais, são exemplos 
de nutrientes, que conferem diversas propriedades às células, como constituição celular, reserva energética, entre 
outros. O estado de saúde das pessoas tem íntima relação com o alimento utilizado, a forma de seu preparo e 
consumo. Cada célula do corpo é formada a partir daquilo que as pessoas comem. A qualidade a quantidade de 
alimento que é ingerido vão determinar a qualidade de vida e saúde do corpo. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase 
aos conceitos básicos da nutrição, valor nutricional dos alimentos: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e 
sais minerais; leis da alimentação; necessidades e recomendações nutricionais nos diferentes períodos etários: 
nutrição na gestação e lactação, nutrição do RN, do lactente, do pré-escolar, do escolar, nutrição na adolescência, 
na idade adulta, e do idoso; nutrição nos distúrbios cardiovasculares, digestivos, renais e urinários; terapia 
nutricional para o sistema músculo esquelético; nutrição e diabetes; nutrição e câncer, determinantes sociais, 
biológicos e políticos do estado nutricional e dietas especiais.  

 

Conteúdos 
 Conceitos básicos da nutrição;  
 Valor nutricional dos alimentos: Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais; 
 Leis da alimentação; 
 Necessidades e recomendações nutricionais nos diferentes períodos etários; Nutrição na gestação e lactação, 

nutrição do RN, do lactente, do pré-escolar, do escolar, nutrição na adolescência, na idade adulta, e do idoso. 
Nutrição nos distúrbios cardiovasculares, nos distúrbios digestivos, nos distúrbios renais e urinários; Terapia 
nutricional para o sistema músculo esquelético; Nutrição e diabetes; Nutrição e Câncer 

 Determinantes sociais, biológicos e políticos do estado nutricional; 
 Dietas especiais;  
 Ações educativas no processo alimentar;  
 Aulas práticas na comunidade vizinha. 

Referências Básicas:  
AQUINO, Rita de Cássia de; PHILIPPI, Sõnia Tucunduva. Nutrição: Estudos de casos comentados. Barueri: Manole, 
2009. 
FARREL, MARIAN L. Nutrição em Enfermagem: Fundamentos para uma dieta adequada.  
Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
WAITZBERG, Dan L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 2v. 

Referências Complementares:  
CARVALHO, GERALDO MOTA DE. Enfermagem E Nutriçao. São Paulo: EPU, 2005. 
GIBNEY, Michael J. Introdução à Nutrição Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
MAHAN, L. Kathleen– Alimentos, nutrição e dietoterapia. São Paulo: Roca, 2010. 
MELO, FLAVIA. Nutriçao Aplicada A Enfermagem. Goiana: AB Editora, 2005. 
SHILS, Maurice E. Nutrição Moderna: na saúde e na doença. 10.ed. Barueri: Manole, 2009. 
VITOLO, Márcia Regina. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 
WILMORE, JACK H. Nutrição no exercício e no esporte. 2ª ed. Roca, 2001. 548p  

Carga horária: 36h 
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Ciência e Religião 

Ementa 
 

Esta disciplina procura refletir sobre as limitações do método indutivo na busca do conhecimento e promover a harmonia 
entre o cristianismo e a ciência, analisar os modos de relacionamento entre ciência e religião. Através da análise dos relato 
bíblicos, será feita avaliação de possíveis metodologias utilizáveis no ofício da enfermagem. Dar-se-á ênfase à definição de 
ciência e religião, ciência e religião no contexto da história, o método científico nas concepções tradicional, Kuhniana e 
Popperiana, virtudes e limitações do método científico, o debate sobre as origens, modelos criacionista e evolucionista, a 
criação e o dilúvio, cristianismo e ciência. 
 

Conteúdos 
 Ciência e Religião: Conceitos 
 O método científico 
 Os limites da ciência 
 As relações entre ciência e religião 
 A influência do cristianismo no surgimento da ciência moderna 
 Os paradigmas de explicação da origem do universo e da vida 
 História do pensamento evolucionista 
 Evidências científicas da existência de um criador 
 Ciência e Religião suas relações com o processo administrativo. 

 

Referências Básicas:  
 

JON, Paulien. Deus no mundo real: segredos para viver o cristianismo na sociedade moderna. Tradução de Eunice Scheffel 
do Prado. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2008. 168 p. 
McGRATH, Aliste E. Fundamentos do diálogo entre ciência e Religião. São Paulo: Loyola, 2005 
ROTH, Ariel A. Origens: relacionando a ciência com a bíblia. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 
 

Referências Complementares:  
 

BEHE, M. J. A Caixa Preta de Darwin: o desafio da bioquímica a teoria da evolução.  1a ed. Rio de Janeiro, editora Jorge 
Zahar, 1997. 
BRAND, Leonard. Fé, Razão e História da Terra: um paradigma das origens da Terra e da vida por planejamento 
inteligente. São Paulo : UNASPRESS, 2005 
COMPARATO, Fábio Conder. Ética: direito moral e religião no mundo moderno.  São Paulo: Companhia das Letras, 2006 
DALGALARRONDO, Paulo. Religião, psicopatologia e saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
RIDLEY, Mark. Evolução. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2006 
ROSE, M. R. O Espectro de Darwin. Rio de Janeiro, Editora Jorge Zahar, 2000. 
 

Carga horária: 36h 
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Enfermagem em Saúde do Adulto I 

Ementa 
 

Os papéis dos enfermeiros no sistema de prestação de serviços de saúde são múltiplos e complexos. Os enfermeiros 
coletam dados, diagnosticam respostas humanas a problemas de saúde, assistem e avaliam os resultados da assistência. 
Eles trabalham em vários locais, respeitando as normas do serviço e dos atos estaduais da prática de enfermagem. Os 
enfermeiros educam pacientes, familiares de pacientes e a equipe; administram recursos e atuam como advogados  de 
pacientes. Além disso, eles participam da prevenção de doenças, e se envolvem em atividades de promoção à saúde de 
pacientes, familiares e comunidades. Os enfermeiros exercem sua atividade sob uma ótica holística. No holismo, a 
saúde da pessoa é vista como um equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Tratar apenas o corpo não restaurará 
necessariamente a saúde ideal. Além das necessidades físicas do paciente, os enfermeiros devem levar em 
consideração suas necessidades psicologias, socioculturais, desenvolvimentais e espirituais. Nesta disciplina, dar-se-á 
ênfase à assistência de enfermagem sistematizada na prevenção de afecções, promoção, recuperação e reabilitação da 
saúde a pacientes adultos nas intercorrências clínicas, nas diferentes modalidades assistenciais: ambulatorial, hospitalar 
e domiciliar. 
 

Conteúdos 
 

 Avaliação do estado de saúde do cliente adulto. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas respiratórias. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas cardíacas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas vasculares. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas digestivas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas metabólicas e endócrinas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas imunológicas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas urinárias. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas da função reprodutora masculina. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas da função tegumentar. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas da função sensorioneural. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas neurológicas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas musculoesqueléticas. 
 

Referências Básicas:  
 

CARPENITO-MOYET, Lynda Juall. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 2v 
SMELTZER, S. C.; BARE, B .G. BRUNNER & SUDDARTH Tratado de enfermagem médico-cirurgica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara –Koogan, 2009. 

Referências Complementares:  

ASSISTÊNCIA de enfermagem nas intervenções clínicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 
BAIKIE, Peggy D, COSENDEY. Sinais e sintomas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: Editorial LAB, 2006. 
HUDDLESTON, Sandra Smith; FERGUSON, Sandra G. Emergências clínicas: abordagens, intervenções e auto-avaliação. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
ROTHROCK, J.C. Alexander: Cuidados de Enfermagem ao paciente Cirúrgico. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 
SILVA, Maria d'Apparecida Andrade. Enfermagem na unidade de centro cirurgico. Colaboração de Aparecida Lourenci 
Rodrigues; Isabel Umbelina Ribeiro Cezareti. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: EPU, 1997. 
WEBER, Janet R. Semiologia: guia prático para enfermagem. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 

Carga horária: 126h 
 

http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=12399
http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=12399
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Saúde Coletiva II 

Ementa 
 

Disciplina que coloca o discente, em contato com o cenário de saúde no qual está envolvido, se reconhecendo como co-
participante do processo, levando o aluno a conhecer e atuar nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
da comunidade, visando uma melhor qualidade de vida, buscando constante aprimoramento, para um efetivo 
desempenho de suas atividades individuais, e em equipe, na coletividade. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase ao 
conhecimento dos Sistemas de Informação em saúde, com ênfase no SI–PNI, SIAB e SINAN, doenças de notificação 
Compulsória/DT, normas de biossegurança em DT, conhecendo e analisando os impressos do SIAB. 
 

Conteúdos 
 

 Vigilância em saúde, VIEP e VISA; 
 Doenças Imunopreviníveis; 

 Conhecendo  os sistemas de informção em saúde: SIM, SINASC, SIH, SIA/SUS SIAB,  SINAN e  as doenças de 
notificação compulsória ( DNC) / doenças transmissíveis/DT 

 Doenças de notificação compulsória 
 Programa  de saúde da população negra 
 Saúde da população indígena 
 A atuação do enfermeiro na saúde da mulher e saúde do homem nas práticas em saúde coletiva 
 Programa de visita domiciliar/ assistência domiciliar  e reunião de equipe 

 

 

Referências Básicas:  
Associação Paulista de Medicina. SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Atheneu, 2005 
KAWAMAMOTO, Emilia Emi. Enfermagem comunitária. São Paulo: EPU,1995 
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina; SAITO, Raquel Xavier de Souza (Org.). Saúde da família: considerações teóricas e 
aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2008. 

Referências Complementares:  
BRUTSCHER, S. M. Análise da atuação da enfermagem no ambulatório: a distância entre ser e dever ser. 
CAMPOS, G.W.S; MINAYO, M. C. S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JR., M.; CARVALHO, Y. M. (orgs). Tratado de Saúde Coletiva. 
São Paulo: Hucitec e Fiocruz- Abrasco, 2008. 
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina kowal Olm. Uma nova estratégia 
em foco: o programa de saúde da família – identificando as suas características no cenário do SUS. São Paulo: Ícone, 
2005 
MORETTO, E. S. Os enfermeiros e o SUS: da realidade à possibilidade. Passo Fundo: UPF, 2001. 134p. 

Carga horária: 90h 
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SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem 
Ementa 

 

O fornecimento de assistência relacionada à saúde é um processo de resolução de problemas. Pacientes apresentam-se 
com múltiplas necessidades relacionadas à saúde que o profissional responsável deve abordar de uma maneira 
sistemática e organizada para prover cuidados eficazes e efetivos. O objetivo do processo de enfermagem é prover aos 
enfermeiros um método sistemático de planejamento e implementação para a obtenção dos resultados esperados. A 
ação da enfermagem para a tomada de decisões clínicas originou-se de técnicas e do processo científico de resolução de 
problemas. Ela inclui a coleta de informações, identificação de problemas elaboração de um plano baseado no 
resultado, implementação do plano e avaliação dos resultados. A ação da enfermagem provê a base para a assistência 
de enfermagem em todos os serviços de saúde.  Disciplina teórica que enfoca o processo de enfermagem como 
fundamento para a prática do enfermeiro. Visa à análise das etapas da sistematização da assistência de enfermagem 
dando ênfase ao diagnostico de enfermagem. 

 

Conteúdos 
 

A Enfermagem e a Sistematização da Assistência 
 Evolução histórica do planejamento da assistência de enfermagem 
 Evolução histórica das etapas do Processo de Enfermagem 
 Definições e implicações do Processo de Enfermagem 
 Etapas do Processo de Enfermagem 
 A fase de coleta de dados 
 O processo diagnóstico 
 Etapa do planejamento das ações 
 Etapa das intervenções planejadas 
 Etapa da avaliação 

O Diagnóstico de Enfermagem no Processo de Enfermagem 
 Evolução histórica e definições 
 O Diagnóstico enquanto Processo 
 O Diagnóstico como etapa do Processo de Enfermagem 
 O sistema Norte Americano de Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) 
 Taxonomia de NANDA 
 Planejamento do cuidado com Diagnósticos de Enfermagem 
 O sistema de Intervenções de Enfermagem - NIC (Nursing Intervention Classification) 
 O Sistema de Classificação de Resultados esperados do paciente (Nursing - sensitive Outcomes Classification) - NOC 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 
 Importância e aplicabilidade 
 Dificuldades na utilização 
 Vantagens na aplicação da metodologia. 
 Informatização da técnica 

 

Referências Básicas:  
CARPENITO-MOYET. Lynda Juall. Diagnósticos de Enfermagem – Aplicação à Prática Clínica. Porto Alegre. Artmed, 6 ed. 2009. 
HORTA. Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. EPU. 
NANDA INTERNACIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificações 2009-2011.Porto Alegre: Artmed, 2010. 

Referências Complementares:  
CHAVES, Lucimara Duarte. Sistematização de assistência de enfermagem: considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 
2009 
DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, 1981 
JOHNSON, Marion. LIGAÇÕES entre NANDA, NOC e NIC: diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 
JOHNSON. Ligações Entre Nanda , Noc e Nic - Diagnósticos, Resultados e Intervenções. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
RALPH, Sheila Sparks; TAYLOR, Cynthia M. Manual de diagnostico de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
TANNURE, Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE, Sistematização da Assistência de enfermagem: guia prático. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 

Carga horária: 36h 
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Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS 
Ementa 

Aspectos históricos e filosóficos da cultura e identidade surda.  Bases conceituais e tecnológicas que fundamentam a língua 
de sinais brasileira. Noções básicas de LIBRAS para uma comunicação funcional entre surdos e ouvintes e suas implicações 
na prática pedagógica. 

Conteúdos 
Cultura e Identidade surda: 

 História dos surdos e da língua de sinais; 
o Conceito de Libras e seus parâmetros;  
o Sistema de transcrição para libras;  
o Oralismo, bilingüismo, comunicação total 

 Visão contemporânea sobre os fundamentos da cultura surda 
 A prática pedagógica e a Língua Brasileira de Sinais 

Aspectos Práticos: LIBRAS no dia-a-dia  
 Sinal de nome e nomes próprios;  
 Pronomes expressões interrogativas: quem?, De quem é;  
 Números cardinais; cumprimentos e saudações;  
 Períodos do dia;  
 Calendário;  
 Contextos: formal e informal;  
 Objetos escolares;  
 Pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos;  
 Animal;  
 Singular e plural;  
 Verbos;  
 Ambientes: domésticos e escolar;  
 Tipos de fases de libras;  
 Relógio: que horas são? E quantas horas;  
 Família e grau de parentesco;  
 Cores e tonalidades;  
 Profissão;  
 Meios de comunicação;  
 Meios de transporte;  
 Adjetivos;  
 Classificadores em libras. 
 Produção tecno-metodológica de apoio à prática docente. 

Referências Básicas:  
SKLIAR. Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre. Mediação, 2005. 
QUADROS. Ronice Müller de. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre. Artmed, 1997. 
QUADROS. Ronice Müller de. Lingua de sinais brasileiros: estudos lingüísticos. Porto Alegre. Artmed, 2004. 

Referências Complementares:  
SÁ. Nidia Regina Limeira. Cultura Poder e Educação de Surdos. São Paulo. Paulinas, 2006. 
STROBEL. Karin. A imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Ed. Da UFSC, 2009 
CAPOVILLA, F.C; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da libras. São Paulo: EDUSP, 2001. 
GOLFELD, M. Fundamentos em fonoaudiologia: linguagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003. 
SANNTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem: aspectos e implicaçãoes neurolinguisticas. São Paulo: Plexus, 2007 

Carga horária: 36h 
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6° Período 

 

Educação Continuada em Enfermagem 

Ementa 
 

Nos dias atuais fala-se muito sobre qualidade de vida, mas poucos entendem o que ela realmente representa e 
poucos estão dispostos a pagar o preço a fim de obter qualidade de vida no presente e no futuro.  É preciso 
desenvolver mudança nos padrões de vida da sociedade moderna, visando afastar os maus hábitos, prejudiciais à 
saúde, e cultivar aqueles que propiciam o desenvolvimento físico, social e mental. Além disso, é necessário 
conscientizar a população para a prática de hábitos saudáveis que preservam a saúde, através da educação 
continuada. Nesta disciplina, o foco é desenvolver a reflexão crítica em relação às práticas educacionais no processo 
de trabalho dos enfermeiros, através do desenvolvimento de conteúdos programáticos adequados às necessidades do 
público-alvo. Dar-se-á ênfase ao planejamento e implementação de programas de educação e promoção à saúde, 
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e 
adoecimento. 

 

Conteúdos 
 

 O enfermeiro como educador  
 Conceitos de educação em saúde   
 Preparo de material para uma palestra, aula; 
 Postura durante a apresentação –  “o corpo fala”. 
 Teoria e Prática de Educação em Saúde – visão crítica e transformadora: 
 Programa Educativo: função educativa do enfermeiro. 
 O enfermeiro como educador de elementos da equipe de enfermagem, indivíduo, família, comunidade e 

grupos/clientes. 
 Avaliação: rumo para novas mudanças 

 

Referências Básicas:  
BACKES, Vânia Marli Schubert. Estilos de pensamento e práxis na enfermagem: a contribuição do estágio pré-profissional. 
Ijuí, UNIJUÍ, 2000 
BEZERRA, Ana Lúcia de Queiroz. O Contexto da Educação Continuada em Enfermagem. São Paulo: Martinari, 2003 
CARRARO, T. E. e orgs. ; Metodologias para a assistência de enfermagem: teorização, modelos e subsídios para a prática. 
Goiânia: AB, 2001. 

Referências Complementares:  
ALBUQUERQUE, Helena Machado de Paula; MARTINS, Maria Anita Viviani (orgs.). Fazendo educação continuada. São Paulo: 
Editora Avercamp, 2005. 
AZEVEDO, José Clóvis de; SILVA, Luiz Heron da. Paixão de Aprender II. Petrópolis: Vozes, 1995. 
BASTABLE, Susan B. O enfermeiro como educador: princípios de ensino-aprendizagem para a prática de enfermagem. 3.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
FALSARELLA, Ana Maria. Formação continuada e prática de sala de aula: os efeitos na atuação do professor. Campinas: 
Autores Associados, 2004. 
MELLIN, Aparecida Sílvia. Enfermagem e serviços de saúde: ensino, avaliação, processo e processo de trabalho. São Paulo: 
Andreoli, 2010. 
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças Camargos. Docência no ensino superior. 3.ed. São Paulo, Cortez, 
2008. 

Carga horária: 36h 
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Saúde Mental 

Ementa 
Em geral, o ser humano consegue racionalizar, procurando um sentido ou explicação para o que acontece em sua vida. 
Quando isso não ocorre, age movido pelas emoções e, nesse caso, as emoções básicas (tristeza, prazer, medo e ira) são 
manifestas de uma forma destrutiva. Durante o descontrole emocional, há redução dos níveis de serotonina, aumento na 
liberação de aldosterona, diminuição da produção de células do sistema imunológico, provocando diversas reações e 
desequilibrando a saúde como um todo. Além estas manifestações mais comuns, outras desordens de origem psicológica 
podem afetar os indivíduos, trazendo diversos prejuízos à família e sociedade. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase às bases 
teóricas e políticas de Saúde Mental: evolução, tendências e perspectivas; psicopatologia dos transtornos mentais e 
outras alterações do comportamento humano, a ação do enfermeiro no cenário de mudança da atenção psiquiátrica. Os 
conhecimentos focados envolvem os conteúdos de funções psíquicas, conduta de enfermagem com relação aos 
diferentes tipos de comportamento, assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios psicóticos e neuróticos, 
atuação de enfermagem nas situações de emergência psiquiátricas, as diferentes formas de tratamento: farmacológicas e 
psicológicas, aplicação do processo de enfermagem na prática da assistência de enfermagem. Os alunos terão a 
oportunidade de vivenciar a prática da assistência psiquiátrica em diferentes espaços na comunidade. 
 

Conteúdos 
 

 Conceitos básicos de saúde mental 
 História da loucura 
 Reforma psiquiátrica 
 Modelos substitutivos na Saúde mental 
 Saúde mental e família 
 Assistência de enfermagem à pessoa com transtorno de ansiedade 
 Assistência de enfermagem à pessoa com transtorno de pensamento 
 Assistência de enfermagem à pessoa com transtorno de humor 
 Assistência de enfermagem à pessoa com transtorno de personalidade 
 Assistência de enfermagem à pessoa com transtorno alimentar 
 Assistência de enfermagem às emergências psiquiátricas 
 Assistência de enfermagem à saúde mental da criança 
 Assistência de enfermagem à saúde mental do adolescente 
 Assistência de enfermagem à saúde mental do trabalhador 
 

Referências Básicas:  
KAPLAN, H. I; SADOCK, B. J. et all. Compêndio de psiquiatria ciências do comportamento e psiquiatria clínica. Porto Alegre: 
Artes Médica, 2007. 1169  
MELLO, Inaiá Monteiro. Enfermagem psiquiátrica e de saúde mental na prática.  São Paulo: Atheneu, 2008 
STEFANELLI, Maguida Costa; FUKUDA, Ilza Marlene Kuae; ARANTES, Evalda Cançado. Enfermagem psiquiatra: em suas 
dimensões assistenciais. Barueri: Manole, 2008 

Referências Complementares:  
ALLEN, Charles Livingstone; LINS, Myrian Talitha. A psiquiatria de Deus. 5. ed. Belo Horizonte: Betânia, 1981. 163 p 
CIRAULO, Domenic A.; PEREIRA, Celeste. Manual de interações medicamentos em psiquiatria. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 480 p 
CLONINGER, Susan C. Teorias da personalidade. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
GONÇALVES, Márcia. Religiosidade e depressão: perspectivas da psiquiatria trasncultural. São Paulo: Vetor, 2004. 125 p. 
LOUSÃ NETO, Mario Rodrigues; HELKIS, Hélio. Psiquiatria básica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007 

Carga horária: 90h 
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Enfermagem na Saúde do Adulto II 

Ementa 
 

Esta disciplina envolve os cuidados de enfermagem em todo o bloco cirúrgico: centro cirúrgico, clínica cirúrgica e central 
de material esterilizado (CME). A cirurgia, por menor que seja, causa estresse e traz risco de complicações. Muitas 
variáveis – como, por exemplo, o procedimento realizado, a idade do paciente e condições clínicas coexistentes – 
determinam os cuidados que um paciente necessita antes, durante e após a cirurgia. No entanto, a administração da 
anestesia e a perturbação de processos fisiológicos colocam diante de um conjunto comum de problemas todos os 
pacientes submetidos a cirurgias; esses problemas exigem avaliações e intervenções padronizadas, além das 
individualizadas. Todos os pacientes precisam de uma educação pré-operatória detalhada. Os objetivos da enfermagem 
ao cuidar de pacientes cirúrgicos são minimizar a ansiedade desses pacientes, prepará-los para a cirurgia e auxiliá-los a 
se recuperar com rapidez e sem complicações. Esta disciplina dará ênfase ao gerenciamento da assistência integral e 
humanizada aos pacientes cirúrgicos e conhecimentos técnicos científicos, biopsicossociais e humanísticos para a 
atuação em enfermagem na unidade de centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, central de material 
esterilizado e clínica cirúrgica. 

 

Conteúdos 
 

O centro cirúrgico 

 Planta física, aspectos humanos e materiais: pessoal, material, fluxo e área de risco 

 Competências da equipe de enfermagem na organização do centro cirúrgico 

 Processo de admissão e alta do paciente cirúrgico 

 Documentação no centro cirúrgico 

 Planejamento de recursos materiais e manutenção de equipamentos cirúrgicos 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 

 Ações de enfermagem na prevenção, controle e combate à infecção no Bloco cirúrgico 

 Função do enfermeiro, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (C.C.I.H) 

 Identificando agentes antissépticos, desinfetante, e esterilizantes, utilizados na prevenção, combate e controle de 
infecção.  

Conceitos e cuidados Peri-operatórios 

 Indicações e classificações cirúrgicas 

 Histórico de enfermagem psicossocial e prescrições 

 Avaliação física geral 

 Educação pré-operatória do paciente 

 Prescrições de enfermagem pré-operatórias imediata e mediata 
Enfermagem intra-operatória e anestesia 

 Funções da enfermagem no intra-operatório 

 Princípios de saúde e indumentária na sala de cirurgia 

 Princípios de assepsia perioperatória 

 Paciente submetido a anestesia e drogas anestésicas 

 Posição do paciente na mesa cirúrgica 

 Hipotermia pós-anestésica e hipertermia maligna durante a cirurgia 

 Aplicações do processo de enfermagem 
 

Cuidados de enfermagem no pós-operatório 

 Transferência do paciente para a unidade de recuperação pós anestésica (RPA) 

 Unidade de recuperação pós anestésica: histórico de enfermagem no pós operatório imediato, prescrições de 
enfermagem, critérios e roteiro para escore a RPA 

 Recepção do cliente e o cuidado da enfermaria cirúrgica 

 Processo de enfermagem: cuidados de enfermagem no pós operatório 

 Complicações pós –operatórias: choque, hemorragia, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, complicações 
respiratórias, retenção urinária, complicações gastrointestinais, psicose pós-operatória 

 Cuidados com a incisão cirúrgica, ferida cirúrgica, drenos, fisiologia da cicatrização, curativos, complicações da 
ferida 
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Cetro de Material Esterilizado (CME) 

 Recomendações na construção da planta física do centro de material 

 Padronização no preparo de pacotes e bandejas cirúrgicas 

 Seleção do material para os diversos processos de esterilização 

 Métodos de esterilização - processos de esterilização por meios físicos e químico 

 Acondicionamento do material esterilizado 

 Controle de qualidade 
Controle de infecção hospitalar na CME 

 

Referências Básicas:  
LYNN, Pamela. Habilidades de enfermagem clínica de Taylor: uma abordagem ao processo de enfermagem.  2.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.  
MERCK. Manual Merck de Medicina. 18.ed.  São Paulo: Roca, 2008  
NETTINA, Sandra, M. Prática de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

Referências Complementares:  
Andreoli, Thomas E. (Ed.) Cecil medicina interna básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; VIANA, Dirce Laplaca (Org.) Fundamentos do uso de tecnologias na enfermagem. São 
Caetano do Sul: Yendis, 2006. 
HUDDLESTON, Sandra Smith; FERGUSON, Sandra G. Emergências clínicas: abordagens, intervenções e auto-avaliação. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
ROTHROCK, J.C. Alexander: Cuidados de Enfermagem ao paciente Cirúrgico. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 
SILVA, Maria d'Apparecida Andrade. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. Colaboração de Aparecida Lourenci 
Rodrigues; Isabel Umbelina Ribeiro Cezareti. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: EPU, 2005. 
SMELTZER, S. C.; BARE, B .G.; BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara – Koogan, 2009.  

Carga horária: 180h 
 

http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=12399
http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=12399
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Espiritualidade e Saúde 

Ementa 
 

“Pelo menos cinco instituições podem cuidar da nossa saúde se elas estiverem funcionando bem: o lar, a escola, a 
igreja, o local de trabalho e o sistema público de saúde!” As igrejas devem estar cônscias de que têm um papel 
importante em manter a qualidade de vida dos membros e da comunidade. (Twadell e McDermott. Parish Nursing: 
development, education, and administration. Elsevier Mosby, 2006. p.7). 
De forma inovadora, esta disciplina proporciona umaa parceria consciente entre a saúde/doença e a fé do paciente e da 
família. O alvo dessa prática é o cuidado intencional da dimensão espiritual dos pacientes, promovendo uma harmonia 
entre a saúde física, emocional, espiritual e social, direcionando para o relacionamento com Deus, família, comunidade, 
cultura e a criação. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase ao significado e a amplitude da assistência espiritual em 
enfermagem, as necessidades espirituais, as habilidades pessoais aplicadas à assistência espiritual em enfermagem. 

 

Conteúdos 
 

1. História da Religião, Ciência e a Saúde 
2. Espiritualidade/Religiosidade e Saúde (conceitos) 
3. Dimensionalidade humana. 
4. Autotranscendência. 
5. O sentido da vida e o supra-sentido 
6. Epidemiologia da Religiosidade. 
7. Necessidades espirituais e a NANDA. 
8. O exercício da assistência espiritual em enfermagem. 
 

Referências Básicas:  
NOE, Sidnei Vilmar. Espiritualidade E Saúde. São Leopoldo: SINODAL, 2004. 
MCGRATH, Alister E. Fundamentos do diálogo entre ciência e religião. Tradução de Jaci Maraschin. São Paulo: Loyola, 
2005. 310 p 
WHITE, Ellen G. Medicina e salvação: tratado de obra médico-missionaria no evangelho. Tradução de Almir A Fonseca. 
3.ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2008 

Referências Complementares:  
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
LANDMANN, Jayme. Judaísmo e medicina. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1993. 
MARTINS, Alexandre A. E importante a espiritualidade no mundo da saude?. Paulus:  São Paulo, 2009 

WHITE, Ellen G. O Grande conflito: entre cristo e satanás. 36. ed. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1988. 
719 p. 
WHITE, Ellen G. A ciência do bom viver. Tradução de Carlos Alberto Trezza. 10.ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004. 

Carga horária: 36h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OAPETE&nautor=7000962&refino=1&sid=7115169381282557539963681&k5=31285AA2&uid=
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Inglês Instrumental 

Ementa 
 

A leitura técnica e instrumental possibilita o aprendizado e domínio de outra língua para a compreensão de textos que 
são importantes para o crescimento e aprimoramento do aluno e futuro profissional. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase 
aos principais elementos da gramática da língua inglesa, o conceito de sintagma e sua utilidade para a tradução de 
textos científicos em língua inglesa, tradução de sintagmas, orações, períodos compostos, voz passiva, verbos auxiliares, 
sufixos, expressões oriundas do grego e do latim, noções de terminologia científica e abreviaturas mais frequentes da 
área de saúde. 
 

Conteúdos 
Tópicos Gramaticais 
Tempos, modos e vozes verbais. 
Discurso indireto. 
Afirmação, negação e interrogação. 
Sufixos. 
Artigos definido e indefinido. 
Ordem de palavras na oração em inglês. 
Adjetivos, locuções adjetivas e orações adjetivas (relativas). 
Preposições e conjunções  

 

Análise Sintagmática 
O sintagma nominal. 
O sintagma verbal.  
O período composto. 
 

Noções de Terminologia Científica 
As palavras de origem grega e latina. 
Os falsos cognatos. 
Erros terminológicos. 
Siglas e abreviaturas. 
 

Inglês Clínico 
Clinical history chart. 
Vocabulário dos sintomas. 
Vocabulário do exame clínico dos pacientes. 

        Vocabulário dos exames laboratoriais 
 

Referências Básicas:  
JACOBS, Michael A. Como não aprender inglês: edição definitiva: erros e soluções práticas. Rio de Janeiro. Elsevier. 2002. 
MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leituras. São Paulo: Novotexto, 2001, 2v. 
MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escrever a coisa certa em qualquer situação. 14.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2002 

Referências Complementares:  
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use, com respostas. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 2004. 292 p. 
ISBN 853361940-5. 
OLIVEIRA, Ronaldo Alves de. 280 erros comuns na tradução da Língua Inglesa: termos cujas traduções não são o que 
parecem. 2.ed.rev. São Paulo: Edcta, 2004. 
TORRES, Milton L. Inglês instrumental para profissionais da saúde. São Paulo: Allprint, 2007. 
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
JACOBS, Michael A. Como não aprender inglês: edição definitiva: erros e soluções práticas. Rio de Janeiro. Elsevier. 2002. 
MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leituras. São Paulo: Novotexto, 2001, 2v. 
MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escrever a coisa certa em qualquer situação. 14.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2002 

Carga horária: 36h 
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7° Período 

 

Gestão em Saúde Coletiva 

Ementa 
 

A administração é a ciência que tem por objeto as organizações formais em geral, independente do tipo e finalidade. A 
relação instrumental do conteúdo da administração com o trabalho da enfermagem tem conotações históricas, 
formalizadas pela Lei 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem. 
Nesta disciplina, é abordado um conjunto de referências teóricas, conceituais e metodológicas ajustadas à realidade do 
fazer da enfermagem, como embasamento teórico-prático para o aluno na exploração do tema. Serão ampliados os 
conceitos sobre liderança e administração em enfermagem, relações interpessoais, motivação e satisfação no trabalho, 
gerenciamento de recursos humanos em enfermagem e qualidade e gestão em saúde nos serviços de saúde pública. 

 

Conteúdos 
 

 Planejamento estratégico participativo 
 Novas abordagens para Liderança e administração 
 Administração de conflitos 
 Mudança Planejada 
 Administração do tempo 
 Trabalho em equipe e processo grupal 
 Atuação do gestor na implantação de um sistema de saúde universalizado, integrado, hierarquizado e regionalizado. 
 Participação popular e Conselho gestor em saúde 
 Organização da Assistência de enfermagem nas UBS: normas e rotinas 
 O papel do enfermeiro como gerente 
 Consulta de enfermagem e acolhimento dos usuários 
 Educação permanente em saúde coletiva: métodos e técnicas 

 

Referências Básicas:  
BITENCOURT, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 
CAMPOS,G.W.S et all Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo. Hulcitec. 2006  
KURCGANT, P. (coord.) Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991 

Referências Complementares:  
BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 220 p.  
MARX, Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. 2. ed. São Paulo: EPUB, 2003 
MALAGUTTI, William; CAETANO, Karen Cardoso. Gestão do serviço de enfermagem no mundo globalizado. Rio de Janeiro: 
Editora Rubio, 2009 
NISHIO, Elizabeth Akemi; BETTA, Cristiane Aparecida; SILVA, Vanessa Cerávolo Gurgel. Guia de rotinas e fluxos gerais e 
específicos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir 
os custos. Porto Alegre, Bookman, 2007. 

Carga horária: 54h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Faculdade Adventista da Bahia - FADBA 

 

 172 

 

Assistência Humanitária 

Ementa 
 

Histórico da Assistência Humanitária. Conceitos de Humanitarismo. Respostas de emergências às crises humanitárias. 
Sofrimento humano. Beneficência Social. Filantropia. Voluntariado. Educação em Saúde. Educação Popular. 
 

Conteúdos 
Histórico da Assistência Humanitária. 
Conceitos de Humanitarismo.  
Respostas de emergências às crises humanitárias.  
Sofrimento humano. 
Compaixão e Solidariedade 
Beneficência Social.  
Filantropia. 
Voluntariado. 
Educação em Saúde. 
Educação Popular no trabalho em Saúde  

Referências Básicas:  
KUHN, Wagner. Integrando beneficência social & desenvolvimento na missão de Deus. Cachoeira: Ceplib, 2008. 
MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia Hospitalar: a humanização 
integrando educação e saúde. Petrópolis: Vozes, 2009 
WHITE, Ellen. Beneficência social: instruções para o serviço de vizinhança cristã. Tradução de Carlos A. Trezza. 4ª.ed. São 
Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 

Referências Complementares:  
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.) et al. E a psicologia entrou no hospital... São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 213 p. 
CAPONI, Sandra. Da compaixão à solidariedade: uma genealogia da assistência médica. Rio de Janeiro : FIOCRUZ, 2000. 
FREIRE, Paulo. NOGUEIRA, Adriano. Que fazer: teoria e pratica em educação popular. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
PONTUAL, Pedro. DENIS, Timothy Ireland. Educação popular na América Latina: diálogos e perspectivas. Brasília DF : 
Ministério da Educação, Coleção educação para todos; v. 4, 2009. 
RAMÍREZ PLASENCIA, Janett. Cidadania em ação. Rio de Janeiro: DP&A, 2001 
SOUZA JÚNIOR (ed.) Sem limite: inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho. Rio de Janeiro: Editora 
Senac Rio, 2003 
WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus. Tradução de S. Julio Schwantes. 15.ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1997. 436 p. 

Carga horária: 36h 
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Enf. na Saúde da Criançae do Adolescente 

Ementa 
 

Assistência de enfermagem sistematizada à criança e sua família, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas mais comuns da 
região, comparadas à realidade estadual e nacional. 
Análise da situação atual do adolescente na região.  Assistência de enfermagem ao adolescente, nas intercorrências 
clínicas e cirúrgicas mais comuns e problemas sociais predominantes na região, comparadas à realidade estadual e 
nacional. 
 

 

Conteúdos 
 

 Perspectivas da enfermagem pediátrica. 
 A criança saudável e a sua família. 
 Influências pré-concepcionais e prá-natais na saúde da criança. 
 O primeiro ano de vida. 
 A criança na idade pré-escolar. 
 A criança na idade escolar. 
 A criança com problemas físicos ou de desenvolvimento crônicos. 
 A criança hospitalizada. 
 A criança com problemas relacionados à transferência de oxigênio e nutrientes. 
 A criança com problemas relacionados à produção e circulação do sangue. 
 A criança com distúrbios dos mecanismos reguladores. 
 A criança com problemas que interferem na locomoção 
 O ser adolescente. 
 Problemas sociais que atingem o adolescente: violência, delinqüência, gravidez, ausência de sentido para a vida. 
 Programa preventivo e terapêutico dirigido a adolescentes frentes ao uso de substâncias psicoativas. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas mais comuns da adolescência. 
 Assistência de enfermagem nas intercorrências cirúrgicas mais comuns da adolescência. 

 

Referências Básicas:  
BORGES, Ana Luiza Vilela; FUJIMORI, Elisabete (orgs.) Enfermagem e a saúde do adolescente: na atenção básica. Barueri: 
Manole, 2009. 
ESCOBAR, Ana Maria de Ulhôa; GRISI, Sandra Josefina Ferraz Ellero. Pratica pediátrica. São Paulo: Atheneu, 2007. 
RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 

Referências Complementares:  
BOWDEN. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 
DESLANDES, Suely Ferreira (Org.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2006. 
ENGEL, Joyce. Avaliação em pediatria. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002. 
FIGUEREDO, Nébia Maria Almeida de (org.). Ensinando a cuidar da criança. São Caetano do Sul: Yendis, 2003.  
KLIEGMAN, Robert M. et al. Nelson: Princípios de pediatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006  
Sobotta, J. Atlas de anatomia humana. 21ª edição Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2000; 
SOUZA, Aspásia Basile Gesteira. Enfermagem neonatal: cuidado integral ao recém-nascido. São Paulo: Martinari, 2011. 

Carga horária: 108h 
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Enfermagem na Saúde da Mulher 

Ementa 
O atendimento à saúde da mulher requer conhecimento sobre as particularidades que envolvem o gênero feminino. Além 
do preparo técnico-científico e da habilidade em estabelecer um relacionamento efetivo com a mulher, é necessário algo 
mais. Sua atuação não pode restringir-se apenas ao contexto hospitalar. O enfermeiro precisa direcionar seu foco de 
atenção também para o domicílio, família, cônjuge, ampliando seu olhar para a comunidade na qual ela está inserida. 
Nesta disciplina, dar-se-á ênfase à ao estudo dos fatores fundamentais da saúde da mulher contemplando os aspectos 
sociais, culturais, de gênero, etnia, idade e sexualidade, assistência de enfermagem na identificação de vulnerabilidades, 
atuando nas afecções ginecológicas mais frequentes, no pré-natal e puerpério de baixo risco (incluindo amamentação no 
contexto histórico, político e econômico). 

Conteúdos 
 

- Anatomia e Fisiologia do aparelho reprodutor feminino; 
- Aspectos Epidemiológicos e Legais relacionados a Saúde da Mulher; 
- PAISM; 
- Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; 
- Violência contra a mulher; 
- Planejamento Familiar; 
- Prevenção de câncer de colo uterino; 
- Detecção precoce de câncer de mama; 
- Fisiologia da Gestação; 
- Desenvolvimento e crescimento fetal; 
- Fisiologia do parto; 
- Assistência no período Pré-Natal; 
- Gravidez de alto risco 
- Preparação para o parto e amamentação; 
- Emergências obstétricas 
- Avaliação do feto: crescimento e vitalidade; 
- Fisiologia do puerpério; 
- Complicações e Riscos Gestacionais; 
- Distúrbios e complicações no parto; 
- Puerpério patológico. 
- Assistência de enfermagem ao RN normal e de alto risco  

Referências Básicas:  
BEREK, Jonathan S.; et al. Tratado de ginecologia. 14.ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2008 
MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende: obstetrícia fundamental. 11.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
RICCI. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. 

Referências Complementares:  
CORLETA, Helena Von Eye; CAPP, Edison. Ginecologia endócrina: consulta rápida. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; LIMA, Geraldo Rodrigues; BARACAT, Edmund CHADA. Ginecologia. Barueri. Manole, 
2009. 
NEME, Bussamara. Obstetrícia básica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2000. 
ORSHAN, Susan A. Enfermagem na saúde das mulheres, das mães e dos recém-nascidos: o cuidado ao 
 longo da vida. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
ZIEGEL, E. Enfermagem obstétrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985 
ZUGAIB, Marcelo. Zugaib obstetrícia. Barueri: Manole, 2008 

Carga horária: 108h 
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Capacitação  Pedagógica 

Ementa 
 

Esta disciplina focará no estudo da metodologia do processo de ensino-aprendizagem e utilização pelo profissional de 
saúde em sua prática educativa. Dar-se-á ênfase à formação e atuação docente, formas de planejar, avaliar e 
executar a ação pedagógica em situação escolar e comunitária. 
 

Conteúdos 
 
1. Elementos para a formação dos sujeitos no processo educativo com enfoque para a área de saúde: 

1.1 - Humanização no ensino. 

1.2 - Habilidades de ensino. 

1.3 - Procedimentos de ensino. 

1.4 - Técnicas de Ensino. 

2. Concepções sobre planejamento e avaliação. 
2.1 - Planejamento das Ações Educativas: tipos de plano: 

2.2 - Plano de curso; 

2.3 - Plano de unidade de ensino; 

2.4 - Plano de aula. 

3. Atuação do enfermeiro como docente: possibilidades e desafios 
 

Referências Básicas:  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
(Coleção Leitura).  
MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia hospitalar: a humanização 
integrando educação e saúde. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 
SCARPATO, Marta. OS PROCEDIMENTOS de ensino fazem a aula acontecer. São Paulo: Avercamp, 2004 

Referências Complementares:  
CARLINI, Alda Luiza; SCARPATO, Marta (orgs.) Ensino superior: questões sobre a formação do professor. São Paulo: 
Avercamp, 2008. 
DEMO, Pedro. Saber pensar. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005. (Guia da escola cidada,6). 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 29. ed.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 
GADOTTI, M. Educação e poder: introdução à pedagogia do Conflito. São Paulo: Cortez, 1982. 
MEDEIROS, R. M.; STÉDILE, N. L. R.; CLAUS, S. M. Construção de competências em enfermagem. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 
312p.  

Carga horária: 36h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.unifor.br/oul/balance.jsp?ObraSiteLivroTrazer.do?method=trazerLivro&obraCodigo=63264
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8° Período 
 

Enfermagem na Saúde do Trabalhador 
Ementa 

 

Numa atitude inovadora, esta faculdade oferece na graduação o conhecimento acerca da preservação da saúde do 
trabalhador, num enfoque sobre o processo de trabalho – saúde – adoecimento. É mister discutir esta política que preza 
pela saúde do funcionário, primeiramente porque seu trabalho é importante e em segundo, porque o adoecimento gera 
custos para o empregador e para a receita. Dar-se-á ênfase também aos serviços de atenção à saúde dos trabalhadores, os 
exames de saúde e as provas funcionais no campo do trabalho, com suas legislação e normas. 
 

Conteúdos 
O Processo Trabalho – Saúde – Adoecimento 

 Aspectos históricos e organizacionais 
 Divisão do trabalho entre os sexos e implicações para a saúde 

A Enfermagem do Trabalho 
 Competências do Enfermeiro do Trabalho e demais profissionais na Saúde do Trabalhador 
 O Processo de Enfermagem na Saúde do Trabalhador 
 A consulta e a Saúde do Trabalhador 

Legislação e normas voltadas para a saúde do trabalhador (NRs)  
 Os serviços de atenção à saúde dos trabalhadores 
 Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT 
 (NR 4)  
 Planejamento e Organização de um Serviço de Saúde do Trabalhador 
 Comissão interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (NR 5) 
 Equipamentos de Proteção Individual - EPI (NR 6)  
 Medidas de proteção à saúde dos trabalhadores em unidades hospitalares: NR 6 e 32 
 Ergonomia (NR 17) 
 Normatizações e legislação pertinente nas unidades hospitalares. 
 Exposição ocupacional a material biológico: HIV, Hepatites B e C 

Os exames de saúde e as provas funcionais no campo 
   Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional – PCMSO (NR 7) 
 Avaliação de saúde 
 Avaliação admissional, periódica de saúde, de retorno ao trabalho, de mudança de função,  demissional, avaliações 

especiais 
 Provas funcionais: Dinamometria, Espirometria, Teste de Risco Ocupacional, Tonometria, Audiometria 

Doenças Ocupacionais e do Trabalho 
 Definição e Agentes provocadores  
 Intoxicações exógenas 
 Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT 
 Estresse e Síndrome de Bournot 

 

Referências Básicas:  
Guadalupe Scarparo. A Enfermagem e a Saúde dos Trabalhadores. Goiânia: AB, 2001 
MORAES, Marcia Vilma G. Sistematização da assistência de enfermagem em saúde do trabalhador. São Paulo: Iátria: 2008 
SCALDELAI, Aparecida Valdineia; et al. Manual prático de saúde e segurança do trabalho. São Caetano do Sul: Yendis, 2009 

Referências Complementares:  
CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho. São Paulo: EPU, 2001. HAAG,  
EQUIPE ATLAS. Segurança e medicina do trabalho. 66º ed. São Paulo: Atlas, 2004.    
MICHEL, Osvaldo. Saúde do trabalhador: cenários e perspectivas numa conjuntura privativata. São Paulo: LTr, 2009 
RIBEIRO, Maria Celeste Soares (org.) Enfermagem e trabalho: fundamentos para a atenção à saúde dos trabalhadores. São 
Paulo: Martinari, 2008. 
SALLUM, Ana Maria Calil. PARANHOS, Wana Yeda. O enfermeiro e as situações de emergência. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 
2010 

Carga horária: 54h 
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Gestão em Saúde hospitalar 

Ementa 
Os enfermeiros assistenciais, em seu papel de prover assistência a pacientes, devem ter prática na organização do cuidado 
do paciente, na supervisão do cuidado fornecido pela equipe de enfermagem, na colaboração com outros profissionais da 
saúde e na administração do tempo e de recursos, e são responsáveis pelo cuidado do paciente designado. Embora sejam 
formados essencialmente para prover assistência direta ao paciente, esses enfermeiros necessitam de conhecimento básico 
de administração e dos princípios de supervisão para atuar em papéis de liderança em vários serviços de saúde. Nesta 
disciplina, dar-se-á ênfase à apliação dos conhecimentos teóricos da administração participativa no planejamento, 
organização e funcionamento dos serviços de enfermagem e a sua interdependência com os demais serviços do  hospital, 
planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem requerida pelo indivíduo e/ou grupo, no âmbito intra e 
extra hospitalar, através da aplicação dos conhecimentos teórico-práticos e o inter-relacionamento destes com fatores 
físicos, psíquicos, ambientais e sócio-culturais. 

Conteúdos 
1. Pensamento crítico, Tomada de Decisão e o Processo de Enfermagem. 
2. Administração e gerenciamento participativo. 
3. Estruturação de serviços de enfermagem. 
4. Organização da assistência de enfermagem: normas e rotinas 
5. Dimensionamento de pessoal 
6. Confecção de escala mensal e diária 
7. O papel do enfermeiro como gerente. 
8. Seleção e treinamento de pessoal na unidade hospitalar 

 

Referências Básicas:  
BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 220 p. 
MADALOSSO, A. R. M. De mãos dadas com a qualidade: refletindo sobre o cuidado de enfermagem. Passo Fundo: UPF, 
2001. 155p. 
MARX, Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. 2. ed. São Paulo: EPUB, 2003 

Referências Complementares:  
ARAÚJO, Luis César G. De; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e intergração organizacional. 2. ed. rev. 
atual. São Paulo: Atlas, 2009. 
BALSANELLI, Alexandre Pazetto (Org.) Competências gerenciais: desafio para enfermeiro. Rio de Janeiro: Martinari, 2008. 
BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e pratica. São Paulo: Saraiva, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 2. ed. Rio de Janeiro: Esevier , 2000 
KURCGANT, P. (org.) Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 237p. 
MEZOMO, J. C. Gestão da qualidade na saúde: princípios básicos. Barueri-SP: Manole, 2001. 301p. 
MOTTA, A. L. C. Auditoria de enfermagem: nos hospitais e operadoras de planos de saúde. São Paulo: Iatria, 2003. 
SANTOS, I. Supervisão em enfermagem. São Paulo: Cultura Médica, 1987. 
SILVA, Maria Virginia Godoy da; OLIVEIRA, Avany Maura Gonçalves de. Plantão de enfermagem: o cotidiano da assistência 
de enfermagem numa unidade hospitalar. Rio de Janeiro: Nogueira Rio, 2009. 

Carga horária: 54h 
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Enfermagem na Saúde do Idoso 

Ementa 
Os idosos tem um papel importante na sociedade, no lar, no ambiente de trabalho e na comunidade. Eles oferecem às 
pessoas com menos maturidade a sabedoria das experiências da vida. Os profissionais da saúde tem o importante papel de 
ajudar indivíduos idosos a manter sua independência, saúde e produtividade. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase à assistência 
de enfermagem sistematizada ao cliente no processo de envelhecimento saudável, nas intercorrencias clinicas e problemas 
sociais predominantes na região, comparadas a realidade estadual, nacional,.melhoria da qualidade de vida e prevenção de 
doenças, anamnese e exame físico geriátrico, sexualidade na terceira idade, distúrbios da funções cognitivas, depressão e 
demência, assistencia de enfermagem ao paciente idoso em longa permanência. 

Conteúdos 
Programa de atenção integral a saude do idoso. 

- Legislação e cuidados da pessoa idosa. 
- Anamnese e exame físico. 
- Ambiente terapêutico e identificação de riscos. 

Exame físico- Sinais vitais, órgão dos sentidos, sistema cardiovascular, respiratório, digestivo, geniturinário, osteoarticular e 
nervoso. 
Sexualidade 

- Alterações físicas, características de idade no homem e na mulher. 
- Impotência e ejaculação 
- Principais problemas emocionais e psicológicos que afetam o sexo 

Distúrbios das funções cognitivas 
- Distúrbios da memória 
- Apraxia, afasia 
- Depressão no idoso 
- Demências 
- Doença de Parkinson 
- Doença de Alzheimer 

   - Incontinência urinária: diagnóstico,tipos de incontinências, tratamento  

Referências Básicas:  
BRASILEIRO, Marislei Espindula. Enfermagem na saude do idoso. Goiânia: AB Editora, 2005 
CALDAS, celia pereira; SALDANHA, Assuero Luiz. Saúde do idoso: a arte de cuidar. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciencia, 2004 
ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 

Referências Complementares:  
FREITAS, Elizabete Viana de.. [et.al]. Tratado de geriatria e gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; TONINI, Teresa (org.) Gerontologia: atuação da enfermagem no processo de 
envelhecimento. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 
PINTO, Silva Patrícia Lima de Castro; et al. O desafio multidisciplinar: um modelo de instituição de longa permanecia para 
idosos. São Caetano do Sul: Yendis, 2006.  
SILVA, José Vitor da (org.) Saúde do idoso: processo de envelhecimento sob múltiplos aspectos. São Paulo: Iátria, 2009. 
VONO, Zulmira Elisa. Enfermagem gerontológica: atenção à pessoa idosa. Editora SENAC São Paulo, 2007. 

Carga horária: 90h 
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Enfermagem Oncológica 

Ementa 
O câncer é caracterizado pela proliferação celular anormal e não harmônica. Tumores cancerosos invadem tecidos 
saudáveis e competem com células normais pelo oxigênio, nutrientes e espaço. Enfermeiros de todos os setores cuidam de 
pacientes  de todas as idades com câncer, uma  tarefa complexa e desafiadora. A especialidade da enfermagem relacionada 
à assistência de pacientes com câncer é a enfermagem oncológica. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase à assistência de 
enfermagem oncológica clínica, cirúrgica e cuidados paliativos, prevenção e controle de câncer no Brasil, conceitos e 
princípios da Bioética na assistência oncológica. 

Conteúdos 
1) Epidemiologia do Câncer; 
2) Fisiopatologia do Câncer; 
3) Noções sobre Terapêutica Oncológica; 
4) Preparo, manuseio e descarte de quimioterapia; 
5) Principais tipos de tumores; 
6) Especificidades da Assistência de Enfermagem ao Paciente Oncológico; 
7) Medidas de Suporte em Oncologia; 
8) Emergências Oncológicas; 
9) Ética e Humanização no Cuidado Oncológico. 

 

Referências Básicas:  
 

FIGUEREDO, Nébia Maria Almeida de et al. Enfermagem oncológica: conceitos e práticas. São Caetano do Sul: Yendis, 2009. 
GATES, Rose A.; FINK, Regina M. Segredos em enfermagem oncológica: respostas necessárias ao dia a dia. 3.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
CAETANO, Ana Lucia. Manual de procedimentos em enfermagem oncológica. São Paulo: LEMAR, 2009 
 

Referências Complementares:  
CARVALHO, Vicente Augusto et al. Temas em psico-oncologia. São Paulo: Summus, 2008. 
FERREIRA, Paulo Renato Figueiredo. Tratamento combinado em oncologia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
HIRONAKA, Fausto Haruki; BUCHPIGUEL; Carlos Alberto, SAPIENZA, Marcelo Tatit. Medicina nuclear em oncologia. São 
Paulo: Atheneu, 2008. 
SALTZ, Ernani.; JUVER, Jeane (orgs.) Cuidados paliativos em oncologia. Rio de Janeiro. Ed. Senac Rio, 2008. 
SAPIENZA, Marcelo Tatit; BUCHPIGUEL, Carlos Alberto; HIRONAKA, Fausto Haruki. Medicina nuclear em oncologia. São 
Paulo: Atheneu, 2008. 

Carga horária: 36h 
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Informática aplicada em Saúde 

Ementa 
A informatização do conhecimento e a economia de tempo adquiridos na execução das atividades são alguns dos benefícios 
que a modernidade conquistou. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase ao estudo da informática e a saúde, uso da internet na 
saúde, pesquisa bibliográfica na internet, bases de dados em saúde, aspectos de metodologia da pesquisa. estratégias de 
busca. descritores em saúde. busca nas bases de dados da BVS: Medline, Lilacs, Scielo e Cochrane. 

Conteúdos 
A Informática e a Saúde.  
2. Internet e Saúde.  
3. Pesquisa Bibliográfica na Internet.  

 Bases de Dados em Saúde. DATASUS 
4. Aspectos de Metodologia da Pesquisa. 

 Estratégias de Busca.  
5. Descritores em Saúde.  
6. Acesso à Informação Científica 

 Identificação dos estudos; 
 Localização em bibliotecas físicas; 
 Acesso a sites de revistas; 
 Pedidos pelo SCAD e COMUT. 
 PubMed – Medline 
 Scielo 
 BIREME: Medline e Lilacs,  
 Cochrane.  

 

Referências Básicas:  
CAPRON, H. L; SANTOS, Jose Carlos Barbosa dos. Introdução a informática. 8.ed. São Paulo: Pearson :: Prentice Hall, 2004. 
HANNAH, Kathryn J; BALL, Marion J. EDWARDS, Margaret J. A. Introdução a informática em enfermagem. 3.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009   
LANCHARRO, Eduardo. Informática básica. São Paulo: Editora Pearson-Makron. Reimpressão, 2004. 

Referências Complementares:  
GUIMARAES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Introdução à ciência da computação. Rio de Janeiro: 
LTC, 1992. 165 p.,  
LANCHARRO, Eduardo Alcalde; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Penuelas. Informática básica. Tradução de 
Sergio Molina. São Paulo: Pearson-Makron Books, 1991. 
NORTON, Peter. Introducao a informatica. Tradução de Maria Claudia Santos Ribeiro Ratto. São Paulo: Pearson :: Makron 
Books, 1996. 
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade. 5ª ed. São 
Paulo: Érica, 2004. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7.ed.rev. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Carga horária: 36h 
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Urgência e Emergência 

Ementa 
A abordagem do paciente grave é feita com a finalidade de detectar a função mais comprometida para poder agir 
prontamente na sua correção. Às vezes, na dependência da gravidade do caso, a parte menos importante é a anamnese, 
pois o tempo que se vai dispender para obtê-la pode ser fatal para o doente, o importante no momento é manter o paciente 
vivo. Nesta disciplina, dar-se-á ênfase à normatização dos serviços de atendimento às urgências e emergências pré-
hospitalares no Brasil, ações imediatas e mediatas em situações de emergências e urgências, princípios gerais da atenção 
pré-hospitalar. 

 

Conteúdos 
Atendimento pré-hospitalar (APH) e suporte avançado de vida 
Legislação para atendimento de urgência e emergência 
Redes de assistência e fluxo de atendimento ao paciente vítima do trauma 
Estruturas das unidades de pronto socorro e UTI 
Equipamentos e monitorização multiparamétrica 
Assistência de enfermagem ao paciente com politrauma 
Assistência de enfermagem ao paciente com TCE 
Assistência de enfermagem ao paciente com AVE 
Assistência de enfermagem ao paciente cardiopata 
Assistência de enfermagem ao paciente com os diversos tipos de choque 
Suporte terapêutico a familiares de pacientes em risco de morte 

    Eletrocardiograma – Interpretação, Leitura e Procedimentos 

Referências Básicas:  
CHEREGATTI, Aline Laurenti; AMORIM, Carolina Padrão. Enfermagem em unidade terapia intesinva. São Paulo: Martinari, 
2010.  
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; VIEIRA, Álvaro Alberto de Bittencourt (orgs.) Emergência: atendimento e cuidados de 
enfermagem. 3.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2009. 
SALLUM, Ana Maria Calil; PARANHOS, Wana Yeda. O enfermeiro e as situações de emergência. 2.ed. São Paulo:  Atheneu, 
2010. 

Referências Complementares:  
GOLIN, Valdir; SPROVIERI, Sandra Regina S. (org.) Condutas em urgências e emergências para o clínico. São Paulo: Atheneu, 
2009 
FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis; COSTA, Luiza Helena Degani; AMARAL, José Luiz Gomes. Emergências: fundamentos & 
práticas. São Paulo: Martinari, 2010 
HAFEN, Brent Q et. al. Guia de primeiros socorros para estudantes. 7. ed. São Paulo: Manole, 2002. 
MALAGUTTI, William; BONFIM, Isabel Miranda. Enfermagem em centro cirúgico. São Paulo: Martinari, 2009 
OLIVEIRA, Beatriz F. Trauma: atendimento pré-hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2004. 
SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 2003. 
SCHETTINO, Guilherme (ed.) et al. Paciente crítico: diagnóstico e tratamento. Barueri: Manole, 2006. 

Carga horária: 72h 
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9° Período 

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva 

Ementa 
Aplicação das teorias de administração nos processos de planejamento, gerência e assistência sistematizada de 

enfermagem em unidades básicas de saúde, sob os princípios da descentralização, hierarquização, integralidade da 
assistência à saúde e participação popular. Prática nas unidades básicas de saúde da região. 

Conteúdos 
Revisão e aplicação do conteúdo do Curso, aplicável ao gerenciamento da assistência de enfermagem, em unidades básicas 
de saúde. 

Referências Básicas:  
Toda a bibliografia utilizada no curso. 

Referências Complementares:  
Toda a bibliografia utilizada no curso. 

Carga horária: 414h 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  ( TCC I ) 

Ementa 
Projeto de pesquisa e suas fases. Referência e citação. Referencial teórico para o projeto de pesquisa. 

Conteúdos 
 Modelos de trabalhos de conclusão de curso 
 O projeto de pesquisa e suas fases. 
 Formatação das referências e citações,  
 Comitê de ética em pesquisa - CEP 
 Noções sobre análise estatística  
 Orientações individuais para acompanhamento da elaboração dos projetos de pesquisa 

 

Referências Básicas:  
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; MERCADO, Francisco Javier (org.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
HULLEY, Stephen B; et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008 
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 

Referências Complementares:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. Celestino Alves da Silva Junior et al. 11.ed. 
São Paulo: Cortez, 2004. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 22. ed. -. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
SECAF, Victoria. Artigo científico: do desafio à conquista. 4. ed. São Paulo: Martinari, 2007. 

Carga horária: 54h 
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10° Período 

 

 

Estágio Supervisionado em Rede Hospitalar 

Ementa 
Complementação de conhecimento do atendimento hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. Gestão das unidades de 

internação hospitalar. Sistematização da assistência de enfermagem. Atuação do enfermeiro como supervisor, orientador e 
diretor da equipe de enfermagem. Elaboração e implantação de projeto sob a orientação de um docente com a supervisão 
de um enfermeiro assistencial que atua na instituição escolhida para a atividade de estágio. 

Conteúdos 
Revisão e aplicação do conteúdo do Curso na assistência de enfermagem, em unidade de internação hospitalar 

Referências Básicas:  
Toda a bibliografia utilizada no curso. 

Referências Complementares:  
Toda a bibliografia utilizada no curso. 

Carga horária: 432h 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
Ementa 

A finalização do TCC (artigo). Análise estatística. Redação da pesquisa e conclusão. 

Conteúdos 
Orientação para elaboração da versão final do artigo 

Referências Básicas:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
BARROS, Aidil de Jesus Paes de Barros; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: Propostas Metodológicas. 
12. ed. (revista e atualizada). Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. (revista e ampliada).  São Paulo, Cortez, 2007. 

Referências Complementares:  
ANDRADE, Maria Antonia Brandão de; PATACO, Vera Lúcia Paracampos. Manual para elaboração de monografias, 
dissertações e teses. Salvador: Editora da Faculdade Integrada da Bahia, 2003. 
CASSANY Daniel. Oficina de Textos: Compreensão leitora e expressão escrita em todas as disciplinas e profissões. Porto 
Alegre: Artmed,2008 
DORIA FILHO,U.Introdução a  bioestatística: para simples mortais. Elsevier: São Paulo, 1999. 
FLETCHER,R.H. Epidemiologia Clínica: elementos essenciais. Artmed, 2006 
MEDRONHO, R.A.Epidemiologia, Atheneu: São Paulo,2006. 

Carga horária: 54h 
 

 


