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PROJETO DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA 

 

Área: Enfermagem 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso: 

 

O curso de especialização em enfermagem em clínica médica, proporciona ao profissional 

enfermeiro o alicerce para desenvolvimento de uma assistência prestada ao seu paciente de forma 

mais aprofundada com embasamento científico, ofertando-lhe uma gama de conhecimento na área 

de clínica médica.  Atualmente nos deparamos com uma demanda cada vez maior de profissionais 

Enfermeiros especializados em Clínica Médica, e este curso, foi criado para suprir essa carência, e 

propõe-se a atualizar e capacitar profissionais em relação às técnicas avançadas de atendimento 

ao paciente, contado com uma assistência de enfermagem qualificada e dotada de técnica e 

ciência. 

Objetivos: 

✓ Ofertar ao profissional enfermeiro um vasto conhecimento na área de clinica médica assim 

como seus aspectos legais e éticos. Desenvolvendo habilidades técnico-cientificas em sua 

assistência prestada de forma integral; 

✓  Aplicar o aprendizado na área de enfermagem em Clínica Médica; 

✓  Conhecer e compreender sobre recursos técnicos e infraestrutura na área de enfermagem em 

Clínica Médica; 

✓  Gerenciar situações cotidianas da equipe assistencial e dos cuidadores e familiares de 

pacientes da área de Clínica Médica. 

 

Público-alvo: 

 

Profissionais graduados em enfermagem de instituições públicas ou privadas que tenham interesse 

em aprender sistematização de enfermagem em Clínica Médica, bem como as determinações do 

Ministério da Saúde para esta finalidade, de modo a conhecer as principais condições patológicas 

neste contexto.   
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Organização curricular: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 40 h 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA E SOCORRO DE EMERGÊNCIA 40 h 

CARDIOLOGIA CLÍNICA E FARMACOLOGIA EM CARDIOLOGIA 40 h 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS 40 h 
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ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 40 h 

LESÃO RENAL AGUDA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 40 h 

PATOLOGIAS UROLÓGICAS E UROGENITAIS 40 h 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E HEMATOLÓGICA NOS 

DESEQUILÍBRIOS MULTISSISTÊMICOS 

40 h 

BASES DA AVALIAÇÃO CLÍNICA 40 h 

AVALIAÇÃO FINAL  20 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS 380 h 

 

Ementas: 

 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES  

EMENTA: Proporcionar aos profissionais de enfermagem uma visão ampla para o gerenciamento 

na gestão de pessoas, que envolvem ações de recrutamento, seleção, capacitação, e 

desenvolvimento com visão de valorização e qualificação da equipe multidisciplinar, também ter 

conhecimento dos conceitos do processo gerenciamento dos serviços em Enfermagem 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA E SOCORRO DE EMERGÊNCIA 

EMENTA: Propiciar ao profissional enfermeiro noções de suporte básico de vida a qualquer vitima, 

assim como em atendimento pré-hospitalar e hospitalar. Abordagem de questões éticas na 

assistência. Abordagem ao politraumatizado, vítimas de emergências médicas e acidentes 

envolvendo múltiplas vítimas.   

CARDIOLOGIA CLÍNICA E FARMACOLOGIA EM CARDIOLOGIA 

EMENTA: Promover o entendimento a respeito da Assistência de enfermagem em terapia intensiva 

cardiológica, papel do enfermeiro na UTI, controle de infecções, exame clínico do sistema 

respiratório e sua monitorização, suporte ventilatório não invasivo e invasivo, urgências em 

cardiologia e situações criticas. Noções sobre enfermeiro intensivista.  

AVALIAÇÃO CLÍNICA E PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS 

EMENTA: Esbouçar a fundo fisiopatologias neurológicas e seus acometimentos correlacionando 

com a clínica médica. Contribuindo para a preparação da atuação do profissional 

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA   

EMENTA: Contribuição para o desenvolvimento de uma assistência baseada em atividades 

técnico-cientificas. Desenvolvimento de pensamento critico sobre cuidados paliativos. Noções de 

feridas oncológicas. Noções de conceitos em oncologia. 
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LESÃO RENAL AGUDA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
EMENTA: Favorecer o entendimento sobre o sistema renal e suas patologias associadas assim 

como os mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Manifestações clinicas de lesão renal aguda e 

crônica. Classificação das lesões.    

PATOLOGIAS UROLÓGICAS E UROGENITAIS 

EMENTA: Desenvolver pensamento crítico e facilitar o entendimento a respeito do sistema 

urológico. Apresentar patologias associadas ao sistema. Cuidados prestados pela equipe de 

enfermagem e pelo enfermeiro. Neoplasias desencadeadas nesse sistema. 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E HEMATOLÓGICA NOS DESEQUILÍBRIOS MULTISSISTÊMICOS 

EMENTA: Propiciar ao profissional enfermeiro a interpretação de exames laboratoriais assim como 

sua coleta. Entendimento sobre o tecido hematológico e patologias associadas. Prova de função 

renal e hepática. Autonomia do enfermeiro na solicitação de exames.  

BASES DA AVALIAÇÃO CLÍNICA 

EMENTA: Formação de pensamento crítico na avaliação do estado de saúde do paciente. 

Semiologia completa de todos os sistemas, desenvolvendo o processo assistencial. Avaliação de 

parâmetros de sinais vitais. Desenvolvimento da SAE pelo enfermeiro.
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Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o 

aluno encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação online, contendo 30 questões 

objetivas por meio do Portal do Aluno.  

Essa avaliação aborda de maneira resumida  todo o conteúdo aplicado ao longo do curso, e 

possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A data será informada por meio do 

cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o discente deverá obter nota 

igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também 

no Portal do Aluno, seu Certificado. 

 

Corpo docente*: 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Euni de Oliveira Cavalcanti (Coordenação) Mestre 

Francisca Juliana de Assunção Silva Mestre 

Simone Pires Ferreira De Ferreira Batana Mestre 

Lorena Campos Santos Mestre 

Bruna Marcela Lima de Souza Mestre 

*Sujeito a alterações
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Certificação: 

Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 

27 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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