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PROJETO DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ENFERMAGEM EM NEUROCIRURGIA 

 

Área: Enfermagem 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso: 

Sabe-se que cada vez mais as patologias neurológicas vêm desenvolvendo comorbidades muito 

relevantes na população Brasileira, influenciando na qualidade de vida dos pacientes, e na maioria 

das vezes a necessidade de intervenções intervenção neurocirúrgica. Dessa maneira é de extrema 

importância um profissional qualificado para atender as necessidades pré, inter e pós operatórias, e 

prestar uma assistência qualificada pautada no conhecimento técnico-cientifico. 

A especialização em neurocirurgia amplia os conhecimentos de profissionais de enfermagem, com 

maior espaço e melhor acessibilidade ao mercado de trabalho, seja em serviços públicos ou 

privados no campo da neurocirurgia. 

O curso de especialização em enfermagem em neurocirurgia se apresenta como um excelente 

investimento a profissionais que desejam obter conteúdo de qualidade sobre anatomia e fisiologia 

do sistema nervoso, bem como entender seu funcionamento fisiológico, fisiopatologia de 

acometimentos neurológicos e condutas de enfermagem em neurocirurgia. 

  

Objetivos: 

✓ Preparar profissionais de enfermagem, através da especialização e conhecimento técnico-

cientifico para realização de uma assistência individualizada e qualificada aos pacientes no pré, 

inter e pós operatório de cirurgias neurológicos; 

✓  Formar profissional especializado no cuidado ao cliente indicado e/ou submetido a 

neurocirurgia; 

✓  Apresentar anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso; 

✓  Contribuir na formação acadêmica de profissionais com interesse em aprender sobre 

cuidados de enfermagem em neurocirurgia; 

✓  Capacitar enfermeiros a fim de realizar sistematização de enfermagem em instituições 

publicas ou privadas no que tange o paciente indicado e/ou submetido a neurocirurgia. 
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Público-alvo: 

 

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

em aprender sistematização de enfermagem ao paciente indicado e/ou submetido a neurocirurgia 

 

Organização curricular: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TECNOLOGIA EM SAÚDE 40 h 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 40 h 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 40 h 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO 40 h 
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FARMACOLOGIA E NEUROTRANSMISSORES 40 h 

NEUROCIRURGIA CLÍNICA E INTENSIVA 40 h 

FISIOPATOLOGIA DAS DOENÇAS NEUROCIRÚRGICAS 

CLÍNICAS E INTENSIVAS 

40 h 

PRINCIPAIS NEUROCIRURGIAS 

 

40 h 

MORTE ENCEFÁLICA: CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

POTENCIAL E DOADOR DE ÓRGÃOS 

40 h 

AVALIAÇÃO FINAL 20 h  

TOTAL DAS DISCIPLINAS 380 h 

 

Ementas: 

TECNOLOGIA EM SAÚDE  

EMENTA: Aprimorar o conhecimento com foco nos avanços tecnológicos, envolvendo o manejo 

dos equipamentos, manutenção preventiva, possibilitando a implementação de estratégias 

continuas de capacitação para lidar com os avanços  e aprimoramentos neste contexto, com  foco 

na qualidade da assistência, o uso das tecnologias na enfermagem em UTI, e o manejo para 

resolutividade dos potenciais problemas., e agir no cuidado do cliente 

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. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

EMENTA: Tem o objetivo de conhecer o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) e sua 

articulação com a saúde Suplementar; de correlacionar as bases biológicas da saúde com as 

bases sociais, numa visão integral do indivíduo em família e coletividades; e de despertar 

compreensão sobre a relevância do trabalho em equipe e da articulação em redes de atenção à 

saúde. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO 

EMENTA: Apresentar ao profissional as bases do conhecimento em neurologia, descrevendo 

anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso Central -SNC e Sistema Nervoso Periférico -SNP. 
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FARMACOLOGIA E NEUROTRANSMISSORES 

EMENTA: Proporcionar a aprendizagem, com foco no funcionamento cerebral, os 

neurotransmissores e sua ação no sistema nervoso relacionando com farmacologia. 

NEUROCIRURGIA CLÍNICA E INTENSIVA 

EMENTA: Proporcionar a oportunidade de aprendizagem pautadas nos princípios, conceitos e 

fundamentos em neurocirurgia e clínica intensiva, relacionando com os cuidados sistematizados e 

individualizados da enfermagem. 

FISIOPATOLOGIA DAS DOENÇAS NEUROCIRÚRGICAS CLÍNICAS E INTENSIVAS 

EMENTA: Proporcionar conhecimento sobre as principais fisiopatologias das doenças 

neurocirúrgicas clinicas e intensivas,pautadas no rigor cientifico, e conhecimento tecnológico. 

 

PRINCIPAIS NEUROCIRURGIAS 

EMENTA: Fomentar para o conhecimento ampliado das principais cirurgias na área da neurologia, 

fazendo um link com os cuidados sistematizados de Enfermagem   com foco em cada tipo de 

cirurgia 

MORTE ENCEFÁLICA: CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POTENCIAL E DOADOR DE 

ÓRGÃOS 

EMENTA: Oferecer o conhecimento técnico cientifico para identificação de uma situação de morte 

encefálica bem como captação e manutenção do potencial doador de órgãos, pautados na ética e 

respeito. 

 

 

 

 

http://www.posead.saocamilo.br/


CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO CAMILO 

www.posead.saocamilo.br 

 

 

 

 

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 

Regiane dos Passos Almeida Especialista 

Simone Pires Ferreira De Ferreira Batana Mestre 

Ruth da Conceição Costa e Silva Sacco Mestre 

Bruna Marcela Lima de Souza Mestre 

Virginia Rozendo de Brito Especialista 

*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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