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Metodologia: O conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para estudo em uma interface diagramada de fácil
navegação chamada de Sala de Aula Virtual. O acesso ao material é bastante intuitivo e proporciona uma experiência de
interatividade no processo de aprendizagem a distância.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a
indicação por parte do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada. A interação é
realizada online por meio do sistema de Sala de Aula Virtual. A tutoria consiste na assistência didática, compartilhamento
de informações, troca de experiências visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A interação entre
tutores, estudantes e administração do curso é online.
Avaliação/Certificação: A avaliação é quantitativa e interpretativa. A geração do certificado eletrônico é condicionada à
verificação de aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) nas atividades da avaliação final. Todos os cursos
contam com ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem) correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos
específicos por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para a Sala de Aula Virtual,
que é um ambiente de aprendizagem online otimizado para EAD.
Materiais Didáticos: O conteúdo programático é lastreados em materiais didáticos atualizados. Dentre as ferramentas
de aprendizagem além do material de estudo estão a avaliação final, grupo de estudos interativo com professor e
sistema de anotações pessoais sobre o curso.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de
apoio administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos e/ou por meio telefônico, conforme o caso. A Sala
de Aula Virtual utilizada pela CursosVirtuais.net é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada
permanentemente.
Sobre a Instituição de Ensino: A CursosVirtuais.net é uma empresa tradicional em educação a distância no Brasil.
Estamos localizados na cidade de Ibiúna/SP e iniciamos nossas atividades em 2006 e contamos com mais de 350 mil
alunos matriculados em diversos cursos. Além disso, somos associados da ABED - Associação Brasileira de Educação a
Distância. Somos uma empresa de educação legalmente constituída inscrita no CNPJ/MF 08.179.401/0001-62, razão
social Otávio Medeiros Dias EPP, e que atua com a idoneidade e credibilidade servindo diversos órgãos públicos e
empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores de todo o Brasil.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Enfermagem e seus fundamentos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
A contextualização da Enfermagem no processo do trabalho em saúde e a prevenção da infecção
Caracterizando a Enfermagem
O hospital, a assistência de enfermagem e a prevenção da infecção
Atendendo o paciente no hospital
Sistema de informação em saúde
Sistema de informação em enfermagem
Fundamentando a assistência de Enfermagem na prevenção e controle da infecção
Fonte de infecção relacionada a artigos hospitalares
Classificação de artigos hospitalares
Processamento de artigos hospitalares
Fonte de infecção relacionada ao ambiente
Classificação das áreas hospitalares
Métodos e frequência da limpeza, desinfecção e descontaminação
Principais desinfetantes hospitalares para superfícies
Unidade do paciente
Limpeza e preparo da unidade do paciente
Fonte de infecção relacionada à equipe de saúde
Lavando as mãos
Luvas esterilizadas e de procedimento
Fonte de infecção relacionada ao paciente
Higienizando a boca
Realizando o banho
Lavando os cabelos e o couro cabeludo
Cuidados com a alimentação e hidratação
Nutrição enteral
Medindo a altura e o peso no adulto
Na infecção do trato urinário hospitalar
Instalando o cateter vesical
Coletando urina por jato médio
Na infecção do trato respiratório (pneumonia hospitalar)
Controlando a frequência respiratória
Realizando a oxigenoterapia
Na infecção de sítio cirúrgico
Realizando o curativo
Nas infecções relacionadas ao uso de cateteres intravasculares
Precauções-padrão e isolamento
Precauções-padrão
Precauções de contato
Precauções respiratórias
Precauções empíricas
Fundamentando a assistência de Enfermagem frente à identificação e tratamento das infecções
Implementando medidas para a identificação de infecções
PROFAE
Controlando a temperatura corporal
Controlando o pulso
Controlando a pressão arterial
Antibióticos
Analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios
Transfusão de sangue e seus componentes
Cálculo de gotejamento de infusão venosa
Assistência ao paciente grave e ao morto
Anexos
O Processo Saúde/Doença
Assistência de enfermagem e as relações interpessoais com o cliente, a família e a equipe multidisciplinar
Disfunções Cardiocirculatórias
Hipertensão arterial
Arritmias cardíacas
Angina
Infarto agudo do miocárdio
Edema agudo do pulmão
Doenças infecciosas do coração
Disfunções Respiratórias
Enfisema
Bronquite Crônica
Asma
Pneumonia
Insuficiência respiratória
Disfunções Digestórias
Gastrite
Úlceras pépticas

Hepatite
Hemorragia digestiva
Sangramento do estômago
Cirrose hepática
Pancreatite Assistência Clínica
Disfunções Metabólicas
Diabetes Melittus
Hipo e Hipertireoidismo
Disfunções Urinárias
Retenção urinária
Incontinência urinária
Cistite
Urolitíase
Glomerulonefrite
Insuficiência renal aguda
Disfunções Hematológicas
Anemia
Leucemia
Hemofilia
Disfunções Neurológicas
Acidente vascular cerebral ou encefálico
Doenças degenerativas
Coma: alterações da consciência
Neoplasias
Orientações à pessoa em tratamento quimioterápico
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Sida/Aids
Doenças oportunistas
Cuidando da pessoa em estado terminal
Anestesia Local e Regional
Feridas
Pequenos Procedimentos em Cirurgia
Queimaduras - Fase Aguda
Atendimento Clínico-Hospitalar ao Paciente Queimado
Tratamento Inicial do Politraumatizado
Choque
Insuficiência Respiratória Pós-Traumática
Traumatismos Torácicos
Hemotórax e Pneumotórax
Traumatismos Cardíacos
Traumatismo Toracoabdominal
Traumatismo Abdominal
Traumatismo Hepático
Traumatismos Esplênicos
Traumatismo Pancreático
Traumatismos do Esôfago
Traumatismo Duodenal
Traumatismo do Intestino Delgado
Traumatismo do Intestino Grosso
Traumatismo do Rim e Ureter
Traumatismo da Bexiga
Traumatismo da Uretra
Traumatismos da Genitália Externa
Traumatismos Arteriais Periféricos
Traumatismos Venosos Periféricos
Traumatismo Cranioencefálico no Adulto
Traumatismo Cranioencefálico na Criança
Traumatismos Raquimedulares
Abdômen Agudo
Apendicite Aguda
Úlceras Gastroduodenais Pépticas Perfuradas
Obstrução Intestinal
Gravidez Ectópica/Gravidez Ectópica Rota
Doença Inflamatória Pélvica
Laparoscopia na Emergência
Traumatismos da Mão
Fraturas Expostas Princípios de Tratamento
Urgências Otorrinolaringológicas
Asma
Infecções Agudas do Trato Respiratório
Trombose Venosa dos Membros Inferiores
Tromboembolismo Pulmonar

Derrame Pleural
Arritmias Cardíacas
Edema Pulmonar Agudo
Crise Hipertensiva
Infarto Agudo do Miocárdio
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Reanimação Cardiopulmonar
Litíase Biliar
Intoxicação Alcoólica Aguda
Pancreatite Aguda e Crônica Agutizada
Cetoacidose Diabética
Infecções do Trato Urinário
Cólica Nefrética
Comas
Hipertensão Intracraniana
Crise Convulsiva
Meningites
Acidentes por Animais Peçonhentos
Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos
Agentes Antimicrobianos
Urgências Psiquiátricas
A Relação Médico-Paciente no Atendimento de Urgência
Cuidados imediatos
Fase de reanimação
Avaliação
Dados subjetivos
Dados objetivos
Problemas/intervenções de enfermagem
Alteração da permeabilidade das vias aéreas
Alteração do equilíbrio hídrico e electrolítico
Hipotermia
Risco de infecção
Distúrbios gastrointestinais
Dor e ansiedade
Fase aguda
Levantamento de dados
Sobrecarga hídrica e insuficiência cardíaca congestiva
Alterações da função respiratória
Risco de infecção
Nutrição inadequada
Ferida resultante de queimadura
Dor e desconforto
Alteração da mobilidade física
Fase de reabilitação
Avaliação
Dados subjectivos
Dados objectivos
Depressão e isolamento psicológico
Alterações do sono e dificuldade de repouso
Falta de conhecimento acerca da nova situação
Intolerância à actividade e limitações de mobilidade
Pensos
Dor inerente à mudança de pensos
Tratamentos específicos
Orelhas e olhos
Mãos
Face
Outros
Instruções para a alta

