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Cronograma – Enfermagem na Clínica Médica 
 05/01/ 2020 a 13/04/2020 

Terças- Feiras das 18h às 21h  TURMA 02 
Professora : Raquel Soeiro 

 
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. 
 
Data Conteúdo 
05/01/2021 Apresentação da disciplina e Introdução à Enfermagem em Clínica médica 
12/01/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema respiratório: Pneumonia,         

Edema Agudo Pulmonar, DPOC (Bronquite, Asma, Enfisema Pulmonar); embolia         
pulmonar, derrame pleural. 
 

19/01/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema cardiovascular : Sindromes          
Coronarianas (IAM, Angina estável e instável, ICC), Trombose,        
Tromboembolismo Pulmonar, Aterosclerose e Arteriosclerose, Varizes e Flebite; 

26/01/2021 Casos Clínicos e discussão  
02/02/2021 Primeira avaliação 

09/02/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema Hematológico: Anemia,         
Hemofilia, Lupus; transfusão sanguínea 

16/02/2021 Feriado? 
23/02/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema Digestório: Gastrite, Ulcera          

Peptica, Peritonite, Pancreatite, Hemorragias Digestivas (Alta e Baixa); 
02/03/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema Nervoso: AVE, AVC          

(ISQUEMICO E HEMORRÁGICO), hipertensão intracraniana (PIC), Epilepsia, Crise        
Convulsiva, Aneurisma, ELA ; 

09/03/2021 Casos Clínicos e discussão - trabalho valendo 1,0 na prova 
16/03/2021 Segunda avaliação 
23/03/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema esquelético : osteoporose, 

osteomielite, fraturas; 
30/03/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema Urinário: Incontinência,         

ITU;Endócrino: Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Diabetes Mellitus e      
Insulinoterapia; 

05/04/2021 Assistência de enfermagem em afecções do sistema tegumentar : úlcera por           
pressão, psoríase, pênfigo  
Assistência de enfermagem ao paciente portador de doenças infecciosas: tipo          
de isolamento, precaução , algumas doenças infectos contagiosas -  
Casos Clínicos e discussão  - revisão 

13/04/2021 Terceira avaliação 
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