
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E INTRODUÇÃO À

ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA

 Objetivo: Fornecer informação necessária ao aluno sobre
as diversas patologias agudas e crônicas (definição, sinais
e sintomas, formas de tratamento e cuidados de
enfermagem) e, subsidiar para que o aluno ao deixar o
curso possa oferecer aos pacientes uma assistência de
enfermagem individualizada; tendo condições de
relacionar teoria e prática, desenvolver raciocínio crítico
para poder oferecer uma assistência com qualidade.

Professora: Raquel Soeiro

Graduada em Enfermagem e Bacharelado -UFF

Pós- Graduada em Enfermagem em Emergência - UGF

Mestre em Ensino da Saúde: Formação interdisciplinar para o SUS - UFF

Enfermeira da Clínica da Família Marcos Valadão - RJ

Enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento - SG
Fonte: Google



PROCESSO SAÚDE X DOENÇA

 Saúde - Segundo a OMS, saúde não é apenas a

ausência da doença, mas o completo bem estar físico,

mental e espiritual.

 Doença - É uma perturbação da saúde. Um processo

anormal no qual o funcionamento de uma pessoa esta

diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões.

Fonte: Google
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DOENÇA:

 Doença Aguda: É aquela que têm um curso acelerado,

terminando com convalescença ou morte em menos de três meses.

Ex:Constipação/Resfriado, gripe, infecções gastrointestinais,

pneumonia, meningite,Trauma físico,Infartos, hemorragias...

 Doença Crônica: é uma doença que não é resolvida num

tempo curto. As doenças crônicas são doenças que não põem em

risco a vida da pessoa num prazo curto, logo não são emergências

médicas. Ex: Diabetes, Hipertensão, câncer, HIV



CURIOSIDADE...

 Clínica vem do Grego Kline: leito, acamado

 Médica vem do latim  Medicus: cuidar de ...

Clínica Médica:



CLINICA MÉDICA

 É um setor hospitalar onde acontece o atendimento

integral do indivíduo com idade superior a 12 anos

que se encontra em estado crítico ou semi-crítico, que

não são provenientes de tratamento cirúrgico e ainda

àqueles que estão hemodinamicamente estáveis,

neste setor é prestada assistência integral de

enfermagem aos pacientes de média complexidade.

 MAAAAAS: O QUE SIGNIFICA ESTAR HEMODINAMICAMENTE  

ESTÁVEL?

Fonte: Google



VAMOS LÁ , SENHORA E SENHORES:

 Hemodinamicamente estável é o paciente

capaz de manter o pulso e a pressão

sanguínea, sem ajuda mecânica ou

farmacológica .

Entendido?



COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO

DE ENFERMAGEM

 Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;

 Preparar e administrar medicamentos pelas diversas vias;

 Operar equipamentos específicos e manusear materiais próprios no campo de
atuação

 Caracterizar os diversos tipos de curativos e os Antisséptico mais
comumente utilizados na prevenção e no tratamento de feridas e realizar
curativos conforme prescrição do Enfermeiro.

 Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua
qualificação;

 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de
outras atividades de Enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por
via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos;aplicar
oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

 Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças
transmissíveis;

 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; (HGT)

 Colher material para exames laboratoriais;

 Prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios;

 Executar atividades de desinfecção e esterilização;



 Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança,
inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;

 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de
unidades de saúde;

 Integrar a equipe de saúde;

 Participar de atividades de educação em saúde, inclusive: orientar os pacientes
na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de Enfermagem e
médicas;

 Auxiliar o Enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde;

 Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes

 Participar dos procedimentos pós-morte.

 Executar e checar prescrições médicas e de enfermagem de acordo com os
Padrões e anotar os resultados dos seguintes procedimentos:

sinais vitais;

oxigênioterapia;

fluidoterapia;

mudança de decúbito;

higiene e conforto.



PRÓXIMA AULA: 

 Assistência de enfermagem em afecções do

sistema respiratório: Pneumonia, Edema Agudo

Pulmonar, DPOC (Bronquite, Asma, Enfisema

Pulmonar); embolia pulmonar, derrame pleural.



AFECÇÕES X INFECÇÃO X INFESTAÇÃO X

INFLAMAÇÃO

 Afecções : Qualquer alteração patológica no corpo. sinônimo de:
doença, enfermidade, mal, patologia, moléstia, mazela,

 Infecção: segundo o Ministério da Saúde, é a penetração e
desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso (vírus,
bactérias, protozoários e fungos,helmintos) no organismo do homem ou
outro animal.Ex: Catapora, dengue, gripe, febre amarela.

 Inflamação A inflamação é uma reação de defesa do organismo
frente a uma agressão. Essa agressão pode vir de agentes físicos
(cortes, contusões, queimaduras), químicos (agentes irritantes,
corrosivos, dentre outros) e biológicos (infecções em geral).

 Infestação : Os piolhos são organismos que se desenvolvem sobre o
corpo do indivíduo. Nesse caso, não temos uma infecção, e sim um
exemplo de infestação.



E por enquanto é só, Pessoal !!!

Chega né? 

Ate semana que vem !!!


