
Errata do edital interno 005/2009-CCS: 
 
No Item 3.4., inciso I, alínea e): 
 
Onde se lê: “título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para 
brasileiros(as)”  
 
Leia-se: 
“Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros(as)”. 
 
 
No item 3.4, inciso I, inserir a alínea g): 
 
“g) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF” 
 
 
No item 4.2, onde se lê: “(...) às 08:00 (oito) horas do dia 03 (três) de março de 2009 
(...)”, leia-se “(...) às 08:00 (oito) horas do dia 03 (três) de junho de 2009 (...)”. 
 
Inserir no final do documento o inciso IV, contendo os planos de ensino, conforme a 
seguir: 
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ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO ADULTO II:  CIRÚRGICA       

 

 
EMENTA 

 

A disciplina enfatiza a assistência de enfermagem no âmbito perioperatório, a partir integralização dos 
conhecimentos teóricos e práticos. Para fundamentação do alicerce teórico são realizados estudos acerca da 
história dos procedimentos cirúrgicos no Brasil e no mundo, as técnicas de esterilização, desinfecção, limpeza 
e assepsia de instrumentais, mobiliário, equipamentos e demais utensílios utilizados no âmbito cirúrgico; o 
reconhecimento da estrutura física de um centro cirúrgico, central de material esterilizado, clínica cirúrgica e 
das técnicas e atribuições desenvolvidas pelo profissional enfermeiro. Destacando a importância do cuidado 
humanizado ao paciente como objeto precípuo da prática qualificada. 
 
 
 

 



OBJETIVOS 

 
Discutir estratégias de atuação do enfermeiro na Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de material esterilizado; 

 
Instrumentalizar o graduando para prestar qualificada assistência à saúde do paciente cirúrgico  
 
 

 
METODOLOGIA 

 
 
A metodologia utilizada na disciplina será centrada em técnicas pedagógicas que estimulem a participação ativa dos alunos e a 
construção do conhecimento a partir da interação com o docente, com a comunidade e com profissionais de saúde da rede 
hospitalar. Assim, serão realizadas dinâmicas grupais e individuais, estudos de caso,exposição dialogada, trabalhos e exercícios em 
grupo, elaboração e projetos de intervenção, visitas técnicas e aulas práticas nas unidades hospitalares locais e dos municípios de 
Cruz das Almas e Salvador. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Princípios e valores éticos na Clínica e bloco cirúrgico; 

• Assistência de enfermagem Pré-operatória: 

o Avaliação de exames pré-operatórios: Laboratoriais; Imagem 

o Preparo para cirurgia 

o  Consulta de enfermagem pré- operatória 

o Processo de enfermagem na Clínica Cirúrgica 

• Introdução a cirurgia 

o Equipamentos do centro cirúrgico; 

o  O ambiente cirúrgico ; 

o Terminologia cirúrgica; 

o  Classificações cirúrgica : Cirurgias de peq. Porte, Cirurgias de med. Porte, Cirurgias de grd. Porte; 

o Tempos cirúrgicos; 

•  Assistência de enfermagem no centro cirúrgico 

o  Encaminhamento de pacientes ao CC 

o Transporte do paciente para o centro cirúrgico 

o Admissão no centro cirúrgico; 
o Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem no centro cirúrgico; 

• Anestesia 

o  Assistência de enfermagem durante a indução anestésica; 

o Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA); 

o Assistência de enfermagem no SRPA; 

•  Protocolos de Atendimento na  Clinica Cirúrgica, CC e CME; 
• Papel da enfermeira na Central de Material Esterilizado (CME) 

o  Processamento de artigos na CME 
o Monitorização do processo de esterilização e embalagens;  

o  Rastreabilidade no CME;  

• Qualidade do atendimento; 



• Registro no centro cirúrgico; 

• Farmácia Satélite; 

• Assistência no trans-operatório e pós-operatório imediato; 

o Complicações pós-operatórias; 

o Feridas Cirúrgicas 

• Infecção em Sítio cirúrgico; 

 

 
 
 

 
AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina, além de ser processual considerando a frequência e a participação dos alunos nas aulas e 
atividades solicitadas, também constará de avaliações escritas, construção de relatos de experiências (escrita e oral), 
avaliações práticas, apresentação de seminários e estudo de caso.  
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

1. BRUNER, J.M. SUDDARTH D.S. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica: Rio de janeiro: Ed. Interamericana, 1982. 

 
        2. MEEKER M.H., ROTHROCH, J.C. Alexander. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 10ª ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara/Koogan, 1997. 

  
        3. Sobecc. Práticas Recomendadas pela Sobecc. Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica, Central de Material e 
Esterilização. 3ª edição, 2005.  

 
COMPLEMENTAR 
 
      1. POSSARI, João Francisco. Assistência de Enfermagem na Recuperação Pós-anestésica (RPA). São Paulo, Iátria. 
2003. 

         

         2. POSSARI, João Francisco. Centro Cirúrgico: Planejamento, Organização e Gestão. São Paulo. Iátria. 2004. 

 

 

 

 
 

 
Aprovado  em Reun ião,  dia ______/_____/_____. 

 



____________________________________ 
Diretor do Centro  

____________________________________ 
Coordenador do Co legiado  
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ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER       

 

 
EMENTA 

 

A disciplina enfatiza o aprendizado da assistência de enfermagem à saúde da mulher em todas as fases da sua 
vida, a partir integralização dos conhecimentos teóricos e práticos. Para fundamentação do alicerce teórico 
são realizados estudos acerca da história dos movimentos sociais, do feminismo em especial, e suas 
influências na construção das políticas de atenção a saúde da mulher. É destacada a importância para que o 
graduando possa reconhecer as situações de vulnerabilidade feminina, para que preste um cuidado 
humanizado à mulher nas diversas situações que vivencia como nos casos de violência, abortamento, 
envelhecimento, diagnóstico sorológico para o HIV/Aids e HTLV. Além disso, são discutidas as influências 
dos aspectos sócio-econômicos e sociais na vida saúde sexual e reprodutiva das mulheres, dentre eles as 
desigualdades de gênero e raça.  
 

 
OBJETIVOS 

 
Discutir estratégias de atuação do enfermeiro na assistência à saúde da mulher em todas as fases da vida; 
Instrumentalizar o graduando para reconhecer as influências dos aspectos sócio-econômicos e sociais na vida 
saúde sexual e reprodutiva das mulheres; 
Discut ir  e analisar as situações de vulnerabilidade feminina a vio lência,  às DST’s.  

 
METODOLOGIA 

 
 
A metodologia utilizada na disciplina será centrada em técnicas pedagógicas que estimulem a participação ativa dos alunos e a 
construção do conhecimento a partir da interação com o docente, com a comunidade e com profissionais de saúde das redes básica e 
hospitalar. Assim, serão realizadas dinâmicas grupais e individuais, estudos de caso,exposição dialogada, trabalhos e exercícios em 
grupo, elaboração e projetos de intervenção, visitas técnicas e aulas práticas nas unidades de saúde locais e dos municípios de Cruz 
das Almas e Salvador. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

o Política Públicas de Atenção a Saúde da Mulher; 
o   Violência Contra a Mulher e suas repercussões na saúde sexual e reprodutiva; 



o Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres;  
o Vulnerabilidades femininas: discutindo Gênero, Raça e Saúde; 
o  A inclusão dos transgêneros, transexuais, travestis e  lésbicas; 
o Aborto; Assistência de Enfermagem à Mulher no Processo de Abortamento; 
o  Mortalidade Materna; 
o  Revisão Ap. Reprodutor Feminino e Masculino; 
o  Ciclo menstrual e Fecundação; 
o  Assistência de Enf.na Saúde Sexual e Reprodutiva 

o Planejamento Familiar; 
o  Abortamento; 

o Assistência de Enfermagem nas Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
o  Abordagem Sindrômica; 

o Neoplasias em mulheres 
o Epidemiologia do Câncer em mulheres 
o  Assistência de Enfermagem no CA de Colo e de Mama; 

o Diagnóstico de Gravidez e Sinais de Gravidez;  
o  Modificações do Organismo Materno; 
o  Propedêutica Obstétrica;  
o Consulta de Enfermagem no Pré-Natal; 
o  Desenvolvimento Embrionário e Fetal; 
o  Anexos Embrionários e Fetais;  
o Circulação Fetal; 
o  Contratilidade Uterina e Estática Fetal – Assistência de Enfermagem;  
o  Mecanismos do Parto;  
o Assistência de Enfermagem aos Períodos Clínicos do Parto; 
o  Cuidados Imediatos com o RN normal;  
o  Rotura Uterina e Hemorragia Puerperal; 
o  Assistência de Enfermagem a Puérpera no Alojamento Conjunto; 
o  Assistência de Enf. ao RN Normal no alojamento conjunto; 
o Aleitamento Materno  

o Fisiologia da Lactação 
o Assistência de Enfermagem; 
o Intercorrências Mamárias e Situações que Contra Indicam o Aleitamento Materno;  

o  Transmissão Vertical da Sífilis e AIDS; 
o Assistência de Enfermagem no Climatério; 
o  Síndromes Hemorrágicas   
o  Síndromes Hipertensivas 
o  Intercorrências Obstétricas  
 

 
AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina, além de ser processual considerando a frequência e a participação dos alunos nas aulas e 
atividades solicitadas, também constará de avaliações escritas, construção de relatos de experiências (escrita e oral), 
avaliações práticas, apresentação de seminários e estudo de caso.  
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

 Rezende, Jorge de . Obstetrícia. 10ª ed. 2005. 1588 p  

 



Ricci, Susan Scott . Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. 1ª ed. . 2008. 736p.  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, S.A.S., D.A.P.S. Coordenação Materno Infantil. Manuais Técnicos. 
Brasília/DF. 
 

 

 

 
 

 
Aprovado  em Reun ião,  dia ______/_____/_____. 

 

____________________________________ 
Diretor do Centro  

____________________________________ 
Coordenador do Co legiado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


