ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM PROCEDIMENTOS COMPLEXOS E
HOME CARE
1- Público Alvo
Graduados em Enfermagem, e enfermeiros já em exercício profissional, que desejam
expandir e atualizar os seus conhecimentos na assistência aos clientes em todo o ciclo
vital, com enfoque específico relacionado a procedimentos assistenciais complexos e
assistência domiciliar.
2- Objetivos
Geral
Capacitar enfermeiros para atuação na atenção à saúde, abrangendo ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no âmbito individual e/ou
coletivo, implementadas mediante prática realizada de forma integrada e contínua, com as
demais instâncias do sistema de saúde, dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética e bioética.
Específicos
Habilitar enfermeiros para participação na assistência aos clientes/pacientes, na
assistência domiciliar especializada, em todas as fases do tratamento, a partir de visão
holística do ser humano assistido.
Preparar profissionais para o desenvolvimento de assistência domiciliar, através
do domínio dos conhecimentos científicos básicos, de natureza bio-psico-socioambiental,
subjacentes à prática de Enfermagem em todo o ciclo vital.
Construir, conjuntamente, parâmetros de desenvolvimento de assistência
domiciliar, que contemplem a aplicação de procedimentos baseados em evidências
científicas, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro
níveis de atenção.

3- Carga horária: 360 horas

4- Cronograma/Duração
As aulas serão ministradas a cada 15 dias, aos sábados, das 7h30 às 12h, e das 13h às
18h, durante 18 meses.
5- Corpo Docente
Composto por doutores, mestres e especialistas com larga experiência
profissional na área.
6- Conteúdo Programático
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MÓDULO I
DISCIPLINAS
Estrutura e Funcionamento dos Serviços de Saúde
Microbiologia Aplicada ao Controle de Infecções
Métodos de Proteção Antiinfecciosa
Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho (Bio-segurança)
MÓDULO II
DISCIPLINAS
História, Estrutura e Funcionamento da Assistência Domiciliar
Relacionamento Interpessoal e Multiprofissional
Ética e Bioética no Trabalho em Enfermagem
Processo de Trabalho Multidisciplinar
MÓDULO III
DISCIPLINAS
Processo de Cuidar aos Clientes/Pacientes Clínicos
Processo de Cuidar aos Clientes/Pacientes Cirúrgicos
Processo de Cuidar aos Clientes/Pacientes em Situação de
Urgência e Emergência
Ações Complexas de Enfermagem aos Clientes/Pacientes em
Estado Grave
UNIDADE PROGRAMÁTICA IV
DISCIPLINAS
Estágio em Unidades Básicas de Saúde e Hospitalares
Elaboração de Trabalho Monográfico

CARGA HORÁRIA
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60 horas aula
-----

TOTAL DE HORAS: 360 horas aula

Observação: Para elaboração do trabalho de monografia será indicado um orientador
pela instituição, e disponibilizados o acesso aos computadores e ao acervo da Biblioteca.

7-DOCUMENTOS NECESSÁRIOS


Curriculum Vitae;



Diploma e Histórico Escolar do Curso de Gradução em Enfermagem (original e
uma cópia autenticada);



Certidão de Nascimento ou Casamento (01 cópia);



Cédula de Identidade (01 cópia);



Documento Militar para os candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos (01
cópia);



CPF (01 cópia);



Cópia recente de comprovante de residência;



Uma foto 3x4.

