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I – OBJETIVOS 

 

GERAL 

Proporcionar aos estudantes oportunidades para a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de 

atitudes e habilidades sobre a assistência integral a indivíduos adultos e idosos hospitalizados e 

institucionalizados, com alterações orgânicas, funcionais e emocionais, tendo como base a Teoria Geral 

de Enfermagem de Orem. 

 

ESPECÍFICOS 

Proporcionar condições para o aluno: 

 Aplicar o processo de enfermagem ao cliente hospitalizado e seu familiar, considerando os 

pressupostos da Teoria Geral de Enfermagem de Orem; 

 Realizar atividades de educação em saúde para indivíduos e seus familiares, no ambiente hospitalar;  

 Identificar as ações de autocuidado necessárias para a promoção e recuperação da saúde, prevenção 

de doenças e reabilitação do indivíduo hospitalizado, visando o seu retorno ao convívio familiar e à 

comunidade; 

 Respeitar os princípios éticos na assistência ao cliente sob seus cuidados e aos seus familiares; 

 Respeitar princípios de prevenção de acidentes, relacionados ao cliente, seus familiares, a si próprio e 

aos demais membros da equipe de saúde. 

 

 Observação: Teoria Geral de Enfermagem de Orem (George JB. Teorias de Enfermagem. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993) 

1. Teoria do Autocuidado: autocuidado, atividade de autocuidado e exigência terapêutica de 

autocuidado, bem como requisitos para o autocuidado. Autocuidado é a prática de atividades, 

iniciadas e executadas pelos indivíduos em benefício próprio, para manutenção da vida, da saúde e do 

bem estar. Atividade de autocuidado é a habilidade para engajar-se em autocuidado. Exigência 

terapêutica de autocuidado é a totalidade das ações de autocuidado a serem executadas durante 

algum tempo, para a satisfação dos requisitos de autocuidado, por meio do uso de métodos válidos e 

conjuntos de ações. 

- Requisitos de autocuidado:  

 Universais: processos de vida (ingestão de ar, de água e de alimento; eliminações; atividade e 

descanso; interação social; prevenção de riscos à vida humana) 

 Desenvolvimentais: processos de desenvolvimento e adaptação (mudanças físicas, perdas etc) 

 Por desvio de saúde: exigido em condições de doença, ferimento ou moléstia, ou por 

consequência de medidas de saúde. 

2. Teoria do Déficit de Autocuidado: capacidade de autocuidado do indivíduo é menor que a exigência 

de autocuidado; portanto, delineia quando há necessidade da enfermagem. Métodos de ajuda: agir ou 

fazer para o outro; guiar; apoiar (física ou psicologicamente); proporcionar ambiente que promova 

desenvolvimento pessoal para ser capaz de satisfazer demandas futuras ou atuais de ação; ensinar o 

outro.  

3. Teoria de Sistemas de Enfermagem: sistema de enfermagem baseia-se nas necessidades de 

autocuidado e nas capacidades do paciente para execução de atividades de autocuidado. 

 - Sistema totalmente compensatório: individuo incapaz de realizar ações de autocuidado (física 

ou psicologicamente incapazes); 

 - Sistema parcialmente compensatório: enfermeiro e paciente executam atividades de 

autocuidado; 

 - Sistema de apoio-educação: indivíduo consegue ou pode e deve aprender a executar 

medidas de autocuidado terapêutico.  

  



II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I – REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADO À 

RESPIRAÇÃO/VENTILAÇÃO 

 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Troca de gases prejudicada 

- Padrão respiratório ineficaz 

- Resposta disfuncional ao desmame ventilatório 

- Ventilação espontânea prejudicada 

- Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Temas: infecções respiratórias (pneumonia, tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica); dificuldade/incapacidade 

para manter a ventilação espontânea (presença de traqueostomia, presença de drenagem torácica, ventilação mecânica) 

 

UNIDADE II – REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADOS À 

CIRCULAÇÃO 

 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Débito cardíaco diminuído  

- Risco de função cardiovascular prejudicada 

- Perfusão tissular periférica ineficaz 

- Falta de adesão 

Temas: hipertensão arterial sistêmica, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca / edema agudo de pulmão, 

distúrbios do ritmo, doenças vasculares  

 

UNIDADE III - REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADOS À 

FUNÇÃO RENAL  

 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Volume de líquidos excessivo 

- Risco de desiquilíbrio eletrolítico 

Temas: doença renal crônica e aguda, procedimentos dialíticos 

 

UNIDADE IV - REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADOS À 

FUNÇÃO NEUROLÓGICA 

 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz 

- Mobilidade física prejudicada 

- Confusão 

- Memória prejudicada 

- Comunicação verbal prejudicada 

Temas: distúrbios cerebrovasculares, Síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla. 

 

UNIDADE V - REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADOS À 

FUNÇÃO GASTROINTESTINAL/NUTRIÇÃO 

 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Risco de função hepática prejudicada 

- Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais 

- Integridade da pele prejudicada 

- Integridade tissular prejudicada 

- Constipação 

- Diarreia 

- Enfrentamento ineficaz 

Temas: pré e pós-operatório mediatos de cirurgias, distúrbios do sistema digestório com repercussão sistêmica, 

distúrbios hepáticos, comprometimento das eliminações gastrointestinais por ostomias 

 

UNIDADE VI - REQUISITOS DE AUTOCUIDADO POR DESVIO DE SAÚDE RELACIONADOS À 

IMUNIDADE 



 Propostas de diagnósticos de enfermagem: 

- Proteção ineficaz 

- Enfrentamento ineficaz 

- Falta de adesão 

Temas: síndrome da imunodeficiência adquirida, microrganismos multirresistentes  

 
III - MÉTODOS UTILIZADOS  

Estudos dirigidos sob supervisão dos professores, busca proativa do conhecimento, casos clínicos, 

estudo e discussão clínica, atividades práticas e de simulação clínica. 

 

IV – AVALIAÇÃO 

A carga horária total é 150 h (T=60h e P=90h). A frequência mínima obrigatória para aprovação é 85% 

(128 horas). Recomenda-se equilíbrio entre as faltas nas aulas teóricas e nas atividades práticas. Faltas 

possíveis: 22 horas. 

O aluno será avaliado por meio de: 

Avaliação Prática (P): aplicação de instrumento específico, no qual são avaliados conhecimentos, 

habilidades e atitudes do aluno nas situações de ensino prático em cada local de atividade prática, com 

pontuação de 0 a 10. A nota final da Avaliação Prática será a média aritmética das notas obtidas em cada um 

dos dois campos de atividade prática. 

mP = (P1 + P2) 

                   2 

Avaliação Teórica (T): provas teóricas referentes a cada uma das unidades e uma prova teórica final com 

conteúdo total da disciplina, totalizando 5 provas. Cada prova terá pontuação de 0 a 10, sendo calculada a 

média aritmética para obtenção da média teórica final.  

mT = (T1+T2+T3+T4+(2xT5)).  

                             6 

1. O aluno será aprovado quando: 

- obtiver MÉDIA igual ou superior a 5,0 (cinco) na avaliação prática;  

E 

- obtiver MÉDIA igual ou superior a 5,0 (cinco) na avaliação teórica.  

Neste caso, a nota final será o resultado da média ponderada entre a média obtida nos procedimentos de 

Avaliação Prática (peso 1,5) e de Avaliação Teórica (peso 1,0): 

Média Final = (média prática x 1,5) + (média teórica x 1,0) 

2,5 

A obtenção de MÉDIA inferior a 5,0 (cinco) na avaliação teórica implicará na realização de Exame 

Teórico Final com o conteúdo total da disciplina. A obtenção de MÉDIA inferior a 2,5 (dois vírgula cinco) 

na avaliação teórica implicará em reprovação na disciplina, sem direito a Exame Teórico Final. 

 

2. O aluno terá direito a Exame Teórico Final se: 

- obtiver MÉDIA inferior a 5,0 (cinco), porém igual ou superior a 2,5 (dois vírgula cinco), na avaliação 

teórica;  

E 



- média igual ou superior a 5,0 (cinco) na Avaliação Prática. 

A nota do Exame Teórico Final deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco) para a aprovação do aluno e 

esta será considerada a nota teórica final da disciplina. 

 Se a Nota do Exame Teórico Final for inferior a 5,0 (cinco), o aluno será reprovado e esta será a 

nota final da disciplina. 

 

3. O aluno será reprovado sem direito a Exame Teórico Final se: 

- obtiver média inferior a 5,0 (cinco) nos procedimentos de Avaliação Prática; 

- obtiver MÉDIA inferior a 2,5 (dois vírgula cinco) na avaliação teórica. Neste caso, a nota final será a 

MÉDIA da avaliação teórica que determinou a reprovação; 

- faltar na(s) prova(s) teórica(s) sem justificativa para falta abonada conforme o Regimento Geral da 

Graduação da UNICAMP (Artigo 72). Casos excepcionais serão avaliados pela Área de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica. 

Exame Teórico Final: 11 de julho de 2018, das 14h às 18h. 
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EN504 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TEÓRICAS – 2018 
 

Dia HOR. CONTEÚDO  Professor 

28/fev 
4ªf 

(4h) 

14-15h Apresentação da Disciplina  Profª Marilia/Todos 

15-18h 
Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
respiração/ventilação – estudo dirigido 

Profª Ana Paula/Todos 

01/mar 
5ªf 

(4h) 
14-18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
respiração/ventilação – discussão caso clínico 

Profª Ana Paula/Todos 

07/mar 
4ªf 

(4h) 

14h-
14h30 

Avaliação teórica 1 – Respiração/ventilação Profª Ana Paula/Todos 

14h30-
18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
circulação – estudo dirigido 

Profª Erika/Todos 

08/mar 
5ªf 

(4h) 
14 -18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
circulação – discussão caso clínico 

Profª Erika/Todos 

14/mar 
4ªf 

(4h) 
14 -18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função renal – estudo dirigido e discussão de caso clínico  

Profª Marilia/Todos 

15/mar 
5ªf 

(4h) 
14 -18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
circulação – estudo dirigido 

Profª Erika/Todos 

21/mar 
4ªf 

(4h) 
14 – 18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
circulação – discussão caso clínico 

Profª Erika/Todos 

22/mar 
5ªf 

(4h) 
14h-18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função neurológica – estudo dirigido 

Profª Ana Railka/Todos 

28/mar 
4ªf  

(4h) 

14h-
14h30 

Avaliação teórica 2 – Circulação/renal Profª Erika e Marilia/Todos 

14h30 – 
18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função neurológica – discussão caso clínico 

Profª Ana Railka/Todos 

04/abr 
4ªf 

(4h) 

14h-
14h30 

Avaliação teórica 3 – Função neurológica Profª Ana Railka/Todos 

14h30 – 
18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função gastrointestinal/nutrição – estudo dirigido 

Profª Maria Isabel/Todos 

05/abr 
5ªf 

(4h) 
14-16 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função gastrointestinal/nutrição – discussão caso clínico 

Profª Maria Isabel/Todos 

11/abr 
4ªf 

(4h) 
14 -18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função gastrointestinal/nutrição – estudo dirigido 

Profª Marilia/Todos 

12/abr 
5ªf 

(4h) 
14-18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
função gastrointestinal/nutrição – discussão caso clínico 

Profª Marilia/Todos 

18/abr 
4ªf 

(4h) 

14-
14h30 

Avaliação teórica 4 – Função gastrointestinal/nutrição 
Profª Maria Isabel e 

Marilia/Todos 

14h30 – 
18h 

Requisitos de autocuidado por desvio de saúde relacionado à 
imunidade – estudo dirigido e discussão caso clínico 

Profª Marilia/Todos 

28/jun 
5ªf 

(4h) 

14-17h Avaliação teórica 5 (CONTEÚDO TOTAL) Profª Marilia 

17-18h Avaliação da disciplina Todos 

 
Exame Teórico Final: 11 de julho, das 14h-18h. 
 



EN504 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PRÁTICAS – 2018 
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Dias 19 e 25 de abril, das 13h às 18h (Laboratório Habilidades Arena FCM e Laboratórios de Enfermagem FEnf)  

 Profª Ana Railka: Cuidados com drenos (Dia 19: turma A: 13h; turma B: 14h30; turma C: 16h. Dia 25: turma D: 13h; 

turma E: 14h30; turma F: 16h) 

  Profª Sandra: Cuidados com estomas (Dia 19: turma B: 13h; turma C: 14h30; turma A: 16h. Dia 25: turma E: 13h; 

turma F: 14h30; turma D: 16h) 

 PED Elaine: Cuidados com dreno de tórax (Dia 19: turma C: 13h; turma A: 14h30; turma B: 16h. Dia 25: turma F: 13h; 

turma E: 14h30; turma D: 16h) 

 Profª Ana Paula: Aspiração/ cuidados com traqueostomia (Dia 19: turma D: 13h; turma E: 14h30; turma F: 16h. Dia 

25: turma A: 13h; turma B: 14h30; turma C: 16h) 



Profª Marilia: ECG (Dia 19: turma E: 13h; turma F: 14h30; turma D: 16h. Dia 25: turma B: 13h; turma C: 14h30; 

turma A: 16h) 

Profª Érika: PVC/punção arterial (Dia 19: turma F: 13h; turma D: 14h30; turma E: 16h. Dia 25: turma C: 13h; turma 

A: 14h30; turma B: 16h) 

 

Dias 26/04 e 24/05, das 13h às 18h  Laboratório Habilidades FCM – simulação clínica 

 


