E - ÁREA PROFISSIONAL
ENFERMAGEM

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Jurema da Silva Herbas Palomo
Vice Supervisora: Fátima Gil Ferreira
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, tem como objetivo oferecer fundamentação teórico-prática para uma abordagem
clínica e cirúrgica de atendimento de enfermagem, qualificando o profissional para a assistência a pacientes
cardiopatas de alta complexidade e desenvolver habilidades no ensino e em projeto de pesquisa.
Temário Básico:
 Fundamentação teórico-prática do processo de enfermagem, aplicada ao paciente assistido nas
diferentes unidades do hospital.
 Revisão dos aspectos de fisiopatologia das cardiopatias clínicas e cirúrgicas.
 Conhecimento de métodos de diagnóstico em cardiologia.
 Fundamentos pedagógicos para a prática de enfermagem.
 Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem sistematizada ao paciente portador
de cardiopatia de alta complexidade, nas diversas fases de seu atendimento: Ambulatório, Emergência,
Internação, Centro-Cirúrgico, Unidade Infantil, Unidades de Terapias Intensivas Clínicas e Cirúrgicas.
ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Terezinha Hideco Tase
Vice Supervisora: Carmen Mohamad Rida Saleh
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, com o objetivo de desenvolver atividades teórico-práticas no cuidado ao paciente no
período pré, intra e pós-operatório imediato e execução, supervisão e avaliação do reprocessamento de
materiais por meios físicos e químicos.
Temário Básico:

 Planejamento e estrutura organizacional do Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado.
 Riscos e medidas de segurança no ambiente e controle de infecções.
 Papel do enfermeiro na assistência ao paciente no período pré, intra e pós-operatório imediato.
 Preparo acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição de artigos médico-hospitalares.
 Especificação de materiais e equipamentos e controle quantitativo e qualitativo.
 Aspectos ético-legais na doação e transplante de órgãos.
 Medicamentos anestésicos e gases medicinais.

ENFERMAGEM EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisor: Dirceu Carrara
Vice Supervisora: Isabel Cristina Vilela Soares Oshiro
Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiro, objetiva capacitar o aprimorando no planejamento, organização e execução de
programas de controle de infecção hospitalar.
Temário Básico:
 Aplicação de métodos de vigilância epidemiológica no controle das infecções hospitalares.
 Revisão, estabelecimento e implantação de normas, rotinas e procedimentos técnicos que norteiam as
atividades desenvolvidas em áreas hospitalares, no tocante à prevenção e ao controle de infecções
hospitalares.
 Atualização nos métodos gerais para organização (implantação e funcionamento) do Serviço do Controle
de Infecção Hospitalar.
 Promoção da educação continuada do pessoal frente à problemática de infecção hospitalar.

ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Ligia Maria Quitério
Vice Supervisora: Flavia Regina C. das Eiras
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, com o objetivo de desenvolver atividades teórico-práticas e capacitá-lo a
planejar e prestar assistência de enfermagem a pacientes portadores de insuficiência renal aguda e crônica.
Temário Básico:
 Fundamentação técnico-científica da assistência de enfermagem, reflexão sobre os aspectos éticos e
metodológicos da terapêutica: na recuperação de pacientes com comprometimento renal agudo ou crônico,
no contexto familiar e hospitalar, nos procedimentos de terapia renal substitutiva.
 No transplante renal: aspectos éticos e metodológicos da terapêutica referentes a assistência de
enfermagem, abrangendo o doador e o receptor no contexto hospitalar e na comunidade.
 Participação do enfermeiro nas diversas fases do plano terapêutico do paciente portador de insuficiência
renal aguda e crônica, juntamente com os demais elementos que integram a equipe: médico, farmacêutico,
nutricionista, assistente social, psicólogo e outros.

ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Angela Midori Matuhara
Vice Supervisora: Patricia Ponce de Camargo
Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiro, objetiva mediante atividades teórico-práticas, capacitá-lo a planejar e prestar
assistência de enfermagem a recém-nascidos de alto risco e iniciação a ensino e pesquisa.
Temário Básico:
 Gerenciamento e estrutura organizacional de Unidade Neonatal.
 Fundamentação teórico-prática do processo de enfermagem, aplicada ao recém-nascido de alto risco.
 Papel do profissional enquanto elemento da equipe de especialistas em Neonatologia em seus aspectos
éticos, filosóficos, biopsicossocial, espiritual e metodológicos.

 Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem aos recém-nascidos de cuidados
intermediários e alto risco portadores de infecções congênitas e adquiridas, má formações congênitas e
doenças cirúrgicas e pré-termos.
 Prestar assistência de enfermagem fundamentada na segurança do paciente, ambiente e controle de
infecções.
 Tecnologia e procedimentos de alta complexidade aplicados na área neonatal
 Iniciação em pesquisa neonatal.

ENFERMAGEM EM NEUROLOGIA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Carmen Mohamad Rida Saleh
Vice Supervisora: Edzângela de Vasconcelos Santos
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, o curso tem como objetivo de desenvolver atividades teórico-práticas e
capacitá-lo a planejar e prestar assistência de enfermagem ao paciente neurológico e seus familiares.
Temário Básico:
 Papel do enfermeiro enquanto elemento da equipe de neurologia clínica e cirúrgica nos programas de
assistência de enfermagem ao adulto e à criança, nos aspectos éticos, filosóficos, biopsicossocial e
espiritual.
 Assistência de enfermagem ao paciente crítico, que apresenta além dos problemas neurológicos
inerentes à sua patologia, complicações em vários sistemas como: insuficiência respiratória,
cardiocirculatória, renal, hepática e gástrica.
 Procedimentos de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Internação e Ambulatório.
 Manuseio de material e equipamentos específicos: monitor de pressão intra- craniana, derivações
externas, monitores multiparamétricos entre outros.
ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA
Titulação: Aprimoramento
Supervisora: Daniela Vivas dos Santos
Vice Supervisor: Marlon Goes de França

Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiro, tem como objetivo proporcionar conhecimentos e habilidades ao profissional, na
promoção da assistência de enfermagem aos pacientes portadores de afecções oncológicas, bem como aos
familiares.
Temário Básico:
 Sistematização da assistência de enfermagem a pacientes oncológicos
 Conceituação básica sobre:
 Oncogênese
 Epidemiologia do câncer
 Nutrição e câncer
 Tabagismo e câncer
 Princípios da quimioterapia
 Princípios da radioterapia
 Hormonioterapia
 Quimioprevenção
 Terapia para controle da dor
 Drogas quimioterápicas
 Orientação de procedimentos específicos dos protocolos existentes
 Orientação sobre medidas de prevenção e controle sistemático de danos durante o tratamento do
paciente oncológico
 Formação e desenvolvimento do pessoal de enfermagem

ENFERMAGEM ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisor: César da Silva Leite
Vice Supervisora: Sueli K. Sakumoto
Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiro, o curso tem como objetivo a complementação da formação teórico-prática do
profissional nos aspectos de Assistência, Ensino e Iniciação à Pesquisa. O desenvolvimento das atividades
inclui aulas, grupos de discussão, reuniões, estudo de casos, seminários e outras atividades didáticas.
Temário Básico:

 Fundamentação técnico-científica da assistência de enfermagem ao paciente com afecções ortopédicas
e traumatológicas, por meio das ações de planejamento, execução e avaliação nas diversas fases de seu
atendimento: ambulatório, pronto-socorro, internação, centro cirúrgico e recuperação pós-operatória.
 Revisão nos aspectos etio-fisio-patológicos das lesões do sistema músculo-esquelético congênitas e
adquiridas
 Atualização nos métodos diagnósticos e nas condutas terapêuticas conservadoras e cirúrgicas
 Desenvolvimento de procedimentos técnicos específicos como: enfaixamentos, posicionamento dos
pacientes mantendo alinhamento correto com o eixo longitudinal da coluna vertebral, manutenção dos
membros afetados apoiados em férulas, coxins ou tipóias
 Considerações sobre infecções hospitalares e gerência da Unidade de Enfermagem

ENFERMAGEM EM PRONTO SOCORRO
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisor: Carlos Luis Benites Canhada
Vice Supervisora: Walquiria Barcelos de Figueiredo
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, com o objetivo de desenvolver atividades teórico-práticas e capacitá-lo a planejar
e prestar assistência de enfermagem no atendimento às situações de urgências e emergências no ambiente
intra-hospitalar nas diferentes especialidades médicas.
Temário Básico:
 Estrutura organizacional de um serviço de Pronto-Socorro.
 Acolhimento de enfermagem.
 Atendimento as emergências nas diversas especialidades clínicas e cirúrgicas
 Atendimento ao paciente traumatizado.
 Atendimento ao paciente queimado.
 Assistência integral ao paciente crítico.
 Atendimento hospitalar em situações de desastres e catástrofes.
 Manuseio de aparelhos e equipamentos utilizados em situações de urgência e emergência.
 Noções sobre infecções hospitalares.

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL
Titulação: Aprimoramento e Especialização em Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica.
Supervisor: José Gilberto Prates
Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiros, o curso tem como objetivo capacitá-lo para prestar assistência integral ao usuário do
serviço de Saúde Mental, bem como desenvolver o papel específico do enfermeiro na saúde mental dentro
do contexto da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e iniciar o desenvolvimento de pesquisas.
Temário Básico:
 Papel e função do enfermeiro na saúde mental e na psiquiatria.
 Fundamentação teórico-prática da assistência de enfermagem, a pacientes com transtornos mentais.
 Fundamentação teórico-prática da relação enfermeiro-paciente, família e comunidade.
 Teorias de enfermagem que embasam a assistência em enfermagem na saúde mental e na psiquiátrica.
 Planejamento, implementação e avaliação da assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos
assistidos em Unidades de Internação, Ambulatório, Unidade básica de Saúde, Centro de Reabilitação
Psicossocial e Hospital Dia e Pronto Socorro com atendimento em emergência Psiquiátrica.
 Assistência de enfermagem à família do paciente psiquiátrico e à comunidade.
 Pesquisa em Saúde Mental e enfermagem psiquiátrica.

ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Renata Maria Ortiz de Silva
Características: (duração 12 meses)
Dirigido a enfermeiro, objetiva capacitá-lo para planejar e aplicar conceitos, métodos e procedimentos da
assistência de enfermagem em reabilitação a indivíduos portadores de incapacidade física, família e
comunidade, dentro dos princípios da política social e da saúde. Oferece ao aprimorando a oportunidade de
analisar os referenciais de Reabilitação, participar de equipe interdisciplinar e vivenciar a atuação de
enfermagem no campo do auto-cuidado e de educação em saúde.

Temário Básico:
 Referencial Teórico de Reabilitação: principais teorias de reabilitação; conceito e processo reabilitativo.
 Estrutura organizacional e funcional dos serviços de Enfermagem em Reabilitação num sistema
regionalizado e hierarquizado: níveis funcionais e competências, organização de serviços, dimensionamento
e administração de pessoal.
 Aspectos teóricos e operacionais das funções do enfermeiro de reabilitação.
 Planejamento da assistência de enfermagem em reabilitação aos indivíduos portadores de incapacidade
física, sua família e comunidade.
 Atuação da equipe interdisciplinar na reabilitação.
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA
Titulação: Aprimoramento e Especialização
Supervisora: Lígia Maria Dal Secco
Vice Supervisora: Patricia Regiane da Silva
Características: (duração 12 meses)
Dirigido ao enfermeiro, com o objetivo de desenvolver atividades teórico-práticas e capacitá-lo a
planejar e prestar assistência de enfermagem a pacientes em estado crítico e aprimorar habilidades práticas
em unidades de terapia intensiva das diversas especialidades como moléstias infecto-contagiosas, trauma,
nefrologia, pacientes clínicos e cirúrgicos.
Temário Básico:
 Papel do enfermeiro como elemento da equipe de especialistas em unidade de terapia intensiva em seus
aspectos éticos, filosóficos e metodológicos.
 Revisão de conceitos sobre unidade de terapia intensiva em seus aspectos arquitetônicos,
organizacionais, recursos físicos, materiais e humanos.
 Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem ao paciente de alto risco e
portadores de patologias com comprometimento dos sistemas cardiocirculatório, renal, vascular, locomotor,
gastrintestinal, nervoso, respiratório e outros.
 Manipulação de aparelhos e equipamentos, como ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos,
eletrocardiógrafos, bombas de infusão, hemodialisadores e outros.
 Noções sobre infecções hospitalares.

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA AS PROVAS DA 1ª E 2ª FASE
PARA TODOS OS PROGRAMAS DA ÁREA DE ENFERMAGEM
Programa para as provas:
 Ética e exercício profissional da enfermagem: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Lei do
Exercício Profissional e Principais Legislações para o Exercício Profissional.
 Enfermagem Médico-Cirúrgica: alterações biopsicossocio-espirituais nos pacientes com afecções dos
sistemas: cardiorrespiratório, digestivo, endócrino, urinário, neurológico, locomotor, imunológico e
tegumentar, situações críticas ou de emergência.
 Enfermagem em Centro-Cirúrgico e Centro de Material: estrutura técnica e administrativa, recuperação
pós-anestésica, métodos de desinfecção e esterilização.
 Enfermagem em doenças transmissíveis: epidemiologia das infecções, sistema de prescrição e controle
das infecções hospitalares.
 Enfermagem em Saúde Pública: saúde da comunidade, imunizações.
 Enfermagem Pediátrica: aspectos biopsicossociais da criança e do adolescente hospitalizado e em
tratamento ambulatorial.
 Enfermagem Psiquiátrica e de Saúde Mental: assistência de enfermagem a paciente com transtornos do
pensamento, transtornos do humor e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Tratamento
com drogas psicotrópicas. Medidas terapêuticas de enfermagem.
 Políticas de Saúde Mental e Diretrizes do Ministério da Saúde.
 Administração aplicada à Enfermagem: princípios e elementos de administração, estrutura
organizacional, supervisão, avaliação de desempenho, planejamento em enfermagem, administração de
recursos humanos e materiais.
 Processo de Enfermagem: Fases do processo de enfermagem; Anotação de enfermagem; Taxonomias e
Classificações da Linguagem de Enfermagem.
 Farmacologia aplicada à enfermagem.
 Políticas de saúde: Constituição da República Federativa do Brasil e suas emendas; Diretrizes e bases
para a implantação do SUS; Política Nacional de Humanização-SUS.
 Saúde e Segurança no trabalho: NR-32.
 Segurança do paciente.
 Fundamentos de enfermagem: Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia aplicada à enfermagem, Semiologia;
Procedimentos e técnicas básicas de enfermagem.
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