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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF124 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 

II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 198 h 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 72h 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 126h 

 

4º 

 

EMENTA 

Estudo dos procedimentos próprios da enfermagem _ propedêuticos e terapêuticos _ 

através de uma reflexão dos princípios científicos que são as bases fundamentais de toda 

assistência sistematizada, enfatizando as necessidades humanas básicas,o aparato ético 

filosófico e a metodologia que norteiam a assistência de enfermagem na rede hospitalar, 

sendo o cliente visto como um ser bio-pisico-social.  

 

OBJETIVOS 

� Identificar as necessidades bio-psico-socio-espirituais do cliente visando o cuidado 

holístico; 

� Desenvolver conhecimentos e habilidades para execução de procedimentos de 

enfermagem; 

� Realizar procedimentos de enfermagem respeitando os princípios éticos e legais da 

profissão; 

� Desenvolver capacidade de julgamento clínico diante dos problemas de 

enfermagem. 
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PERFIL DO EGRESSO 

A disciplina trabalha com a necessidade de formação de futuros enfermeiros 

pensadores críticos, defensores do cliente e tomadores de decisão dentro de um 

amplo espectro de cuidados. Dessa forma, após o término do semestre, o aluno 

deverá ser capaz de: 

• Intervir no processo de saúde/doença responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência de enfermagem em seus diferentes níveis de atuação, com ações de 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação; 

• Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 

apresentadas pelo individuo, pela família e pelos diferentes grupos da 

comunidade; 

• Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional; 

• Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

• Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência; 

• Atuar na assistência integral à saúde do adolescente, da mulher, do adulto e do 

idoso; 

• 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; 

• Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

• Considerar a relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na saúde; 

• Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde. 

• Conferir postura profissional transformadora em qualquer nível de desenvolvimento 

dos programas de saúde atendendo aos princípios de universalidade, integralidade, 

equidade, solidariedade e hierarquização que norteiam o sistema de saúde vigente 

no país. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Cuidado de enfermagem frente ao cliente com necessidade de mobilidade e 

locomoção; 

� Cuidado de enfermagem frente ao cliente com necessidades higiênicas /unidade do 

cliente/ banho no leito/ tricotomia/hig. Oral/lavg. Cabelos; 
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� Cuidado de enfermagem frente ao cliente com necessidades de eliminação urinária: 

cateterismo, ostomias, dispositivos, irrigação vesical, uso da aparadeira, papagaio; 

� Cuidado de enfermagem frente ao processo de morte e morrer: Cuidado frente ao 

corpo pós morte; 

� Cuidado de enfermagem no atendimento as necessidades de eliminação intestinal 

(tubagem retal / ostomias); 

� Cuidado de enfermagem ao cliente no atendimento ás necessidades de 

oxigenação: oxigenoterapia, nebulização, traqueostomia, aspiração;  

� Cuidado de enfermagem frente às necessidades nutricionais do (a) cliente 

hospitalizado: tubagem nasogástrica; tubagem nasoentérica; lavagem gástrica; 

gavagem; 

� Cuidado de enfermagem frente ao (a) cliente portador (a) de Ferida: curativos/ 

retirada de pontos; 

� Cuidado de enfermagem na administração de medicamentos: administração por via 

oral; intramuscular; intravenosa; subcutânea; sublingual; tópica e intradérmica; 

� Cuidado de enfermagem na administração de cloreto de potássio e insulina; 

� Intervenção de enfermagem na instalação da Pressão Venosa Central; 

� Cuidados de enfermagem frente às necessidades nutricionais do cliente: nutrição 

enteral e parenteral; desnutrição iatrogênica; 

� Cuidados de enfermagem na administração de drogas e soluções; 

� Cuidado de enfermagem frente à aplicação de calor e frio; 

� Cuidado de enfermagem no atendimento as necessidades psicossociais e 

espirituais do (a) cliente; 

� Processo do cuidar em enfermagem (diagnóstico de enfermagem; plano 

assistencial de enfermagem). 

� Biossegurança e Ambiente hospitalar: lavagem das mãos, EPI, descarte de material 

biológico. 

 

METODOLOGIA 

� Aulas expositivas/participativa, aulas práticas em laboratório e prática hospitalar. 

 

AVALIAÇÃO 

� 1ª Avaliação - Prova escrita 

� 2ª Avaliação - Prova escrita, Prática Hospitalar + Prova Laboratório + Construção do 

Processo de Enfermagem. 
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