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Disciplina: ENFERMAGEM 

NO CUIDADO ADULTO I 
Hora/Aula: 80h                     Frequência: 3³ feira 

Ano/Semestre: 2014.1 Professor Responsável: Viviane Pereira  

 
 
                
 
EMENTA:  
 
Cuidado integral de enfermagem a portadores de afecções músculo-esquelético, 
gastrintestinais, endócrinas, cárdio-circulatórias, hematológica, pulmonares, 
dermatológicas oftalmológicas, otológicas, neurológicas, nefrológicas e geriátricas. 
Medidas de promoção e de proteção através da educação para a saúde e prática 
supervisionada nas unidades de internação, ambulatorial e de urgência emergência 
em unidade hospitalar de rede pública e privada. 
 
OBJETIVOS GERAIS:  
 
Desenvolver no aluno, através da ação, reflexão e raciocínio, criatividade, 
pensamento crítico, e ação permanente na assistência ao cuidado do indivíduo, 
família e comunidade. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas 

dimensões, em suas expressões e fases evolutivas; 

 Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional; 

 Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 
profissional; 

 Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-
se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em 
equipe e de enfrentar situações em constante mudança; 

 Intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à 
saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, 
na perspectiva da integralidade da assistência; intervir no processo de saúde-
doença responsabilizando-se pela qualidade da assistência/cuidado de 
enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 
promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência; 

 Respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da 
profissão; 
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PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
 

1. Sistematização da Assistência de Enfermagem: conceito, composição, 

operacionalização. 

2. Assistência de Enfermagem na avaliação do cliente/família. 

3. Assistência de Enfermagem nas patologias cardíacas, 

4. Assistência de Enfermagem nas patologias respiratórias, 

5. Assistência de Enfermagem nas patologias endócrinas, 

6. Assistência de Enfermagem nas patologias nefrológicas, 

7. Assistência de Enfermagem nas patologias gastrointestinais, 

8. Assistência de Enfermagem nas patologias neurológicas, 

9. Assistência de Enfermagem no tratamento da dor, 

10. Assistência de Enfermagem nas situações de urgência e emergência, 

11. Assistência de enfermagem ao paciente terminal. 

 

METODOLOGIA:  
 

As atividades serão desenvolvidas através de aulas expositivas (por professor 
e alunos), aprendizado baseado em problematizações referentes ao estado do 
cliente, vídeo aulas, visita técnicas em unidades de saúde, compõem o programa da 
disciplina. 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
  

1.  Da Forma de Avaliação: 
 

 Instrumentos: Seminário, apresentação de estudos de caso, pratica de 
técnicas de enfermagem, avaliações escritas. 
 

 Critérios:  
Atitudes: participação, cooperação, socialização; desenvolvimento, 
desempenho e freqüência.  
Habilidades: Comunicação e expressão, pensamento crítico, resolução de 
problemas, planejamento, fundamentação cientifica, redação de estudos 
clínicos e desenvolvimento do perfil enfermeiro. 

 
 
Das Notas e dos Critérios de Aprovação: 

 
A nota final (NF) será obtida considerando o desempenho do aluno, em 01 

(uma) avaliação escrita (A1) somada, à nota de desempenho alcançado em 
trabalhos complementares, seminários (A2), e nota de participação em aulas e 
desenvolvimento de raciocínio critico em enfermagem(A3) observada a seguinte 
ponderação:    

 



Plano De Ensino 
 

NF = (A1 +A2+A3) 
                3 
 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 

7,0 (sete).  
O sistema de notas (ou conceitos) e os critérios de aprovação serão os 

previstos na legislação federal de ensino e nas normas específicas da FAAR. 
 

3. Da Freqüência: 
 
 Tendo em vista o que dispõe a legislação educacional específica, só obterá 
crédito e nota na disciplina o aluno que comparecer no mínimo a 75% das aulas 
ministradas (60 encontros). O não cumprimento dessa exigência implica na 
reprovação do aluno com nota “0” (zero) ou conceito equivalente, 
independentemente do resultado das avaliações (provas e trabalhos) que 
eventualmente venha a realizar.  
 

 
4. Das Provas: 

 
1ª Avaliação Bimestral: 08/04 (3ª feira)  – a matéria objeto da prova será a 

de todas as aulas ministradas até a aula anterior da 1ª prova 
 

 Segunda Chamada da 1ª Prova: 15/04(3ª feira)  
  Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem 1ª 

Prova, nos casos amparados por lei ou por motivo de força maior, devidamente 
comprovados e homologados pela Coordenação do Curso. 

 
2ª Avaliação Bimestral: 24/06(3ª feira) - a matéria objeto da prova será a 

de todas as aulas ministradas até a aula anterior.  
 

 Segunda Chamada da 2ª Prova: 08/07(3ª feira)  
 Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem 2ª Prova, nos 
casos amparados por lei ou por motivo de força maior, devidamente comprovado e 
homologado pela Coordenação do Curso. 

 
Exame Final: 15/07(3ª feira) – a matéria objeto do Exame será todo 

conteúdo ministrado durante o segundo semestre. 
 

5. Observações: 
 
                     5.1. As provas da matéria terão a duração de dois tempos de aula (120 
minutos) e poderão ser objetiva ou subjetiva ou, ainda, combinação de ambas. A 
prova será avaliada com nota de zero a dez pontos. 

                     5.2. Qualquer imprevisto ou alteração em relação às datas das provas 
será comunicado, diretamente e antecipadamente, pelo professor aos acadêmicos. 
 



Plano De Ensino 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BRETAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar. Enfermagem e Saúde do Adulto. 

São Paulo: Manole, 2006. 

NEMES, Maria I. B; SCHRAIBER, Lilia Blima. Saúde do adulto. São Paulo: Hucitec, 2000. 

BRUNNER, L.S.; & SUDDARTH, D., Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 10ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
SALLUM AMC, Paranhos WY. O Enfermeiro e as situações de emergência. Atheneu, 2ª ed., 

São Paulo, 2010. 

NANDA INTERNACIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda - Definições e 

Classificação 2012/2014. Editora Artmed. 

MARIA, Vera Lucia Regina. Exame Clinico de Enfermagem do Adulto. São Paulo: Iátria, 

2003. 

CARPENITO, L. J. Planos de cuidado em enfermagem e documentação. 13 ed. Porto 

Alegre:Artmed, 2011. 

SILVA, Eneida Rejane Rabelo da, LUCENA, Amália de Fátima. Diagnóstico de 

Enfermagem: com base em sinais e sintonas. 2011. 
 
 
 
 


