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Plano de Ensino 

Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:    Prática De Enfermagem Em Atenção À SaúdePrática De Enfermagem Em Atenção À SaúdePrática De Enfermagem Em Atenção À SaúdePrática De Enfermagem Em Atenção À Saúde    
Curso: Enfermagem 

Período Letivo: 2018 Série: 3º ano Obrigatória (X)   Optativa (   ) 

CH Teórica: 40 h CH Prática: 40 CH Total: 80 h 
 

I I I I ---- Objetivos  Objetivos  Objetivos  Objetivos     

GeraGeraGeraGeraisisisis::::.  

Proporcionar ao aluno conhecimento e habilidades para que o mesmo desenvolva senso crítico e 
reflexivo a fim de construir e  prestar  uma assistência  de  enfermagem  sistematizada  para  
atender  as  necessidades  biopsicossocial afetadas no indivíduo. 

Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:    
- Oferecer subsídios para o aluno adquirir conhecimentos e habilidades a fim de assistir o ser 
humano em instituições de saúde. 
- Conhecer e aplicar ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. 
- Conhecer e aplicar o processo de enfermagem. 
- Conhecer e identificar marcadores de qualidade da assistência à saúde segura ao paciente. 
-Estimular o interesse pela pesquisa como possibilidade de resolução de problemas de atenção à 
saúde. 
-Oferecer ao aluno o conteúdo teórico e prático necessário para que possa identificar as 
principais necessidades básicas do cliente a ser atendido. 
- Oferecer ao aluno espaço para reflexão sobre os princípios éticos aplicados a enfermagem. 
-Aplicar a assistência sistematizada de enfermagem ao cliente e sua família, considerando aspectos 
biopsicoespirituais e econômicos. 
- Oferecer ao aluno espaço para reflexão sobre o cuidado da pessoa, família e comunidade nos 
diferentes grupos demográficos e perfis epidemiológicos. 
- Conhecer e aplicar o conceito de processo de trabalho gerencial no serviço de enfermagem. 
- Conhecer e analisar Programas e Projetos em Saúde Coletiva e Ambiental. 

II II II II ––––    EmentaEmentaEmentaEmenta    
Princípios e fundamentos das ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
em nível individual e coletivo. Diagnóstico, planejamento e prática de enfermagem, nos três 
níveis de atenção à saúde. Integração contínua da prática com as demais instâncias do sistema de 
saúde. Análise dos problemas, reflexão, e busca de soluções. Padrões de qualidade dos serviços. 
Normas, regulamentos, legislação. Princípios de ética e bioética aplicados à enfermagem. 
Responsabilidade pela atenção à saúde individual e coletiva. Monitoramento das necessidades de 
saúde na Atenção Básica. Cuidados de Enfermagem a pessoas, famílias e grupos, nos diferentes 
grupos demográficos e perfis epidemiológicos, de acordo com o contexto social em que se 
inserem e nas dimensões clínica, ética e relacional e interacional. Aplicação de conceitos do 
processo de trabalho gerencial no serviço de saúde e de Enfermagem. Programas e Projetos em 
Saúde Coletiva e Ambiental. 
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III III III III ---- DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
    

PRIMEIRO BIMESTREPRIMEIRO BIMESTREPRIMEIRO BIMESTREPRIMEIRO BIMESTRE    

1.1.1.1. Necessidades Humanas BásicasNecessidades Humanas BásicasNecessidades Humanas BásicasNecessidades Humanas Básicas    

1.11.11.11.1 Teorias das necessidades humanas básicasTeorias das necessidades humanas básicasTeorias das necessidades humanas básicasTeorias das necessidades humanas básicas    

1.2 Aplicabilidade das teorias na enfermagem1.2 Aplicabilidade das teorias na enfermagem1.2 Aplicabilidade das teorias na enfermagem1.2 Aplicabilidade das teorias na enfermagem    

    

2.2.2.2. Ética e ValoresÉtica e ValoresÉtica e ValoresÉtica e Valores    

2.12.12.12.1 TermosTermosTermosTermos básicos da ética na saúde básicos da ética na saúde básicos da ética na saúde básicos da ética na saúde    

2.22.22.22.2 Código de ética da prática de enfermagemCódigo de ética da prática de enfermagemCódigo de ética da prática de enfermagemCódigo de ética da prática de enfermagem    

2.32.32.32.3 ValoresValoresValoresValores    

2.42.42.42.4 Questões na ética do cuidado à saúdeQuestões na ética do cuidado à saúdeQuestões na ética do cuidado à saúdeQuestões na ética do cuidado à saúde    

    

3.3.3.3. Implicações legais na prática da EnfermagemImplicações legais na prática da EnfermagemImplicações legais na prática da EnfermagemImplicações legais na prática da Enfermagem    

3.13.13.13.1 Limites legais da enfermagem.Limites legais da enfermagem.Limites legais da enfermagem.Limites legais da enfermagem.    

3.23.23.23.2 Consulta de enfermagem e sua regulamentaçãoConsulta de enfermagem e sua regulamentaçãoConsulta de enfermagem e sua regulamentaçãoConsulta de enfermagem e sua regulamentação    

    

SEGUNDO BIMESTRESEGUNDO BIMESTRESEGUNDO BIMESTRESEGUNDO BIMESTRE    

4.4.4.4. PensamPensamPensamPensamento Crítico na Prática de Enfermagemento Crítico na Prática de Enfermagemento Crítico na Prática de Enfermagemento Crítico na Prática de Enfermagem    

4.14.14.14.1 Decisões clínicasDecisões clínicasDecisões clínicasDecisões clínicas    

4.24.24.24.2 Coleta de dados de enfermagemColeta de dados de enfermagemColeta de dados de enfermagemColeta de dados de enfermagem    

4.34.34.34.3 Diagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagem    

4.44.44.44.4 Planejamento do cuidado de enfermagemPlanejamento do cuidado de enfermagemPlanejamento do cuidado de enfermagemPlanejamento do cuidado de enfermagem    

4.54.54.54.5 Implementação do cuidado de enfermagemImplementação do cuidado de enfermagemImplementação do cuidado de enfermagemImplementação do cuidado de enfermagem    

4.64.64.64.6 Avaliação de enfermagemAvaliação de enfermagemAvaliação de enfermagemAvaliação de enfermagem    

4.74.74.74.7 Gerenciamento do cuidado do cliente.Gerenciamento do cuidado do cliente.Gerenciamento do cuidado do cliente.Gerenciamento do cuidado do cliente.    

    

5.5.5.5. PrátiPrátiPrátiPrática de Enfermagem em Saúde Comunitáriaca de Enfermagem em Saúde Comunitáriaca de Enfermagem em Saúde Comunitáriaca de Enfermagem em Saúde Comunitária    

5.15.15.15.1 Cuidado de saúde comunitáriaCuidado de saúde comunitáriaCuidado de saúde comunitáriaCuidado de saúde comunitária    

5.25.25.25.2 Enfermagem em saúde comunitáriaEnfermagem em saúde comunitáriaEnfermagem em saúde comunitáriaEnfermagem em saúde comunitária    

5555....3333 PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppaaaaiiiissss    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaassss    eeee    pppprrrroooojjjjeeeettttoooossss    nnnnaaaa    ssssaaaaúúúúddddeeee    ccccoooolllleeeettttiiiivvvvaaaa    
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TERCEIRO BIMESTRETERCEIRO BIMESTRETERCEIRO BIMESTRETERCEIRO BIMESTRE    

6.6.6.6. Teorias do Cuidar na EnfermagemTeorias do Cuidar na EnfermagemTeorias do Cuidar na EnfermagemTeorias do Cuidar na Enfermagem    

6.16.16.16.1 O que são teorias da enfermagemO que são teorias da enfermagemO que são teorias da enfermagemO que são teorias da enfermagem    

6.26.26.26.2 As principais teorias daAs principais teorias daAs principais teorias daAs principais teorias da enfermagem enfermagem enfermagem enfermagem    

6.36.36.36.3 Aplicabilidade das teorias a prática da enfermagemAplicabilidade das teorias a prática da enfermagemAplicabilidade das teorias a prática da enfermagemAplicabilidade das teorias a prática da enfermagem    
    

7. Instrumentos Básicos de Enfermagem7. Instrumentos Básicos de Enfermagem7. Instrumentos Básicos de Enfermagem7. Instrumentos Básicos de Enfermagem 

7777.1. Observação.1. Observação.1. Observação.1. Observação    

7777.2. Comunicação.2. Comunicação.2. Comunicação.2. Comunicação    

7777.3. Criatividade.3. Criatividade.3. Criatividade.3. Criatividade    

7777.4. Trabalho em equipe.4. Trabalho em equipe.4. Trabalho em equipe.4. Trabalho em equipe    

7777.5. Planejamento.5. Planejamento.5. Planejamento.5. Planejamento    

7777.6. Método científico.6. Método científico.6. Método científico.6. Método científico    

7777.7. Aplicação dos princípios científi.7. Aplicação dos princípios científi.7. Aplicação dos princípios científi.7. Aplicação dos princípios científicoscoscoscos    

7777.8. Destreza manual.8. Destreza manual.8. Destreza manual.8. Destreza manual    

7777.9. Artigo: Comunicação terapêutica entre enfermeiros e pacientes de uma unidade .9. Artigo: Comunicação terapêutica entre enfermeiros e pacientes de uma unidade .9. Artigo: Comunicação terapêutica entre enfermeiros e pacientes de uma unidade .9. Artigo: Comunicação terapêutica entre enfermeiros e pacientes de uma unidade 
hospitalar hospitalar hospitalar hospitalar     
    

8.8.8.8. Leitura e discussão de artigosLeitura e discussão de artigosLeitura e discussão de artigosLeitura e discussão de artigos    

8.18.18.18.1 Estímulo a pesquisa e investigação de assuntos abordados em sala de aula.Estímulo a pesquisa e investigação de assuntos abordados em sala de aula.Estímulo a pesquisa e investigação de assuntos abordados em sala de aula.Estímulo a pesquisa e investigação de assuntos abordados em sala de aula.    
    

QUARTO BIMESTREQUARTO BIMESTREQUARTO BIMESTREQUARTO BIMESTRE    

9.9.9.9. Cuidado as FamCuidado as FamCuidado as FamCuidado as Famílias ílias ílias ílias     

9.19.19.19.1 Tendências atuais e novos arranjos familiaresTendências atuais e novos arranjos familiaresTendências atuais e novos arranjos familiaresTendências atuais e novos arranjos familiares    

9.29.29.29.2 Atributos da famíliaAtributos da famíliaAtributos da famíliaAtributos da família    

9.39.39.39.3 Enfermagem e famíliaEnfermagem e famíliaEnfermagem e famíliaEnfermagem e família    

9.49.49.49.4 Processo de enfermagem para a famíliaProcesso de enfermagem para a famíliaProcesso de enfermagem para a famíliaProcesso de enfermagem para a família    
    

10.10.10.10.  Prevenção, Promoção e Reabilitação  Prevenção, Promoção e Reabilitação  Prevenção, Promoção e Reabilitação  Prevenção, Promoção e Reabilitação     

10.110.110.110.1 Ações de enfermagem na prevençãoAções de enfermagem na prevençãoAções de enfermagem na prevençãoAções de enfermagem na prevenção    

10.210.210.210.2 Ações de enfermagem na promoçãoAções de enfermagem na promoçãoAções de enfermagem na promoçãoAções de enfermagem na promoção    

10.310.310.310.3 Ações de enfermagem Ações de enfermagem Ações de enfermagem Ações de enfermagem na reabilitação da saúdena reabilitação da saúdena reabilitação da saúdena reabilitação da saúde    

10.410.410.410.4 Cuidados de enfermagem na atenção à saúde do clienteCuidados de enfermagem na atenção à saúde do clienteCuidados de enfermagem na atenção à saúde do clienteCuidados de enfermagem na atenção à saúde do cliente    
    

11111111.... AAAA    qqqquuuuaaaalllliiiiddddaaaaddddeeee    eeee    aaaa    AAAAvvvvaaaalllliiiiaaaaççççããããoooo    ddddoooossss    SSSSeeeerrrrvvvviiiiççççoooossss    ddddeeee    SSSSaaaaúúúúddddeeee    eeee    ddddeeee    EEEEnnnnffffeeeerrrrmmmmaaaaggggeeeemmmm    
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11.111.111.111.1 Padrões de qualidade do serviçoPadrões de qualidade do serviçoPadrões de qualidade do serviçoPadrões de qualidade do serviço    

11.2 11.2 11.2 11.2 Atuação do enfermeiro no controle de qualidade dos serviços de enfermagem.Atuação do enfermeiro no controle de qualidade dos serviços de enfermagem.Atuação do enfermeiro no controle de qualidade dos serviços de enfermagem.Atuação do enfermeiro no controle de qualidade dos serviços de enfermagem.     

IV IV IV IV ----    METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    
Aula expositiva e dialogada; 

Aula prática em laboratório 

Leitura e discussão de textos; 

Elaboração de jogos educativos; 

Dinâmica de grupo com simulações de situações; 

Projeção de vídeos;  

Confecção de relatórios das pesquisas solicitadas; 

Incentivo a leitura e crítica de capítulos de livros, periódicos, internet; 

Problem Basead in Learning (PBL): método da problematização    
V V V V ---- Atividades Extraclasse (TED) Atividades Extraclasse (TED) Atividades Extraclasse (TED) Atividades Extraclasse (TED)    

Serão solicitados trabalhos extra-classe objetivando a reflexão e a sistematização dos conceitos 
explanados.  

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    
Serão solicitados trabalhos fora da sala de aula com objetivo de reforçar o conteúdo ministrado. 

VII VII VII VII ---- Sistema de Avaliação  Sistema de Avaliação  Sistema de Avaliação  Sistema de Avaliação  
A avaliação será constituída de uma prova bimestral marcada pela secretaria da faculdade, como 
também, da apresentação de relatórios de leitura e trabalhos extra-classe envolvendo, 
participação, assiduidade, entraga de trabalhos e avaliação da prática em laboratório. 

VIII VIII VIII VIII –––– Monitoria Monitoria Monitoria Monitoria    

Não 

IIIIX X X X ---- Grupo de Inici Grupo de Inici Grupo de Inici Grupo de Iniciação Científicaação Científicaação Científicaação Científica    

Não 

X X X X ---- Projetos: Projetos: Projetos: Projetos:    

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XI XI XI XI ---- Temas Obrigatórios:  Temas Obrigatórios:  Temas Obrigatórios:  Temas Obrigatórios: Relação saúde/doençaRelação saúde/doençaRelação saúde/doençaRelação saúde/doença    

Educação em humanização     

O trato com o paciente 
XIIXIIXIIXII---- Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica    

LFARO-LEVREVE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do cuidado de 
enfermagem. Porto Alegre: Artmed. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-nascido. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2011. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde. 

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: definições e classificação, 2009-2011 
Organizado por North American Nursing Asociation. Cristina Correia (Tradutora) Porto Alegre: 
ARTMED 

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematização da Assistência de Enfermagem: guia 
prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

XIXIXIXIII II II II ---- Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar    
ALVERGA, Alex Reineck de . Arquivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: 
Nau. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde da Mulher. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Além da sobrevivência : práticas integradas de atenção ao parto, 
benéficas para a nutrição e a saúde de mães e crianças . Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. 

GOLDENZWAIG, C. SOARES, N. R. Manual de enfermagem médico-cirúrgico. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 

XIV XIV XIV XIV ----Professor/TitulaçãoProfessor/TitulaçãoProfessor/TitulaçãoProfessor/Titulação 

Janaína de Oliveira LealJanaína de Oliveira LealJanaína de Oliveira LealJanaína de Oliveira Leal 

 


