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10) OBJETIVOS GERAIS
Macro-objetivo: Contribuir com a formação de Enfermeiros Capazes de Superar as Práticas Tradicionais de
Atenção à Saúde, centradas no indivíduo, no biológico e na ação Médica, a partir do Conhecimento e da
Reflexão sobre as Estratégias Transversais de Atenção à Saúde, viabilizadoras de uma assistência integral aos
grupos humanos.

Micro-objetivos: 1- Desenvolver o conhecimento acerca dos principais problemas de saúde que acometem os
grupos humanos: adolescente, adulto e idoso, referenciado no perfil epidemiológico; 2- Conhecer, participando
ativamente, a atenção à saúde prestada na rede básica e ambulatorial dirigida aos grupos de adolescentes,
adultos, e idosos, no que diz respeito a promoção e prevenção e primeiro nível de recuperação das doenças
crônico degenerativas. 3- Conhecer participando ativamente, as estratégias de atenção de enfermagem e das
atividades com grupos operativos voltadas para a educação em saúde, para o auto-cuidado enquanto formas de
participação do indivíduo no seu processo de adoecimento.

11)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Conhecer as Estratégias Transversais de Atenção Integral à Saúde: o Conceito de Vigilância à Saúde e o
VIGISUS e o Programa de Saúde da Família.
2- Refletir sobre os determinantes do meio ambiente de trabalho que interferem na saúde do trabalhador.
3- Situar o câncer no contexto das doenças crônico degenerativas que acometem a população adulta onde
estão envolvidos múltiplos fatores de risco, relacionando também a sua incidência à transição demográfica.
4- Compreender a importância da vigilância epidemiológica na detecção precoce e na prevenção dos diversos
tipos de câncer.
5- Compreender a importância da vigilância epidemiológica das doenças crônico degenerativas, como apoio na
definição de prioridades aos programas de saúde.
6- Interpretar as doenças crônico degenerativas à luz das mudanças que vêm ocorrendo no perfil
epidemiológico, decorrentes da transição demográfica e das formas de organização social.
7- Conhecer as principais características e problemas de saúde dos grupos humanos: adolescentes e idosos.
8- Identificar as doenças que mais acometem os grupos humanos de adolescentes e idosos, localizando suas
causas, sua sintomatologia e o tratamento instituído. Tomar como referencial o perfil epidemiológico e a
demanda ambulatorial.
9- Conhecer os distúrbios renais mais comuns na adolescência e as ações de prevenção a serem instituídas.

10- Refletir acerca das repercussões da Diabetes na vida dos adolescentes, adultos e idosos.
11- Conhecer o Programa de Educação e Controle da Hipertensão Arterial.
12- Conhecer a assistência de Enfermagem de natureza geronto-geriátrica com enfoque nas consultas de
enfermagem.
13- Conhecer as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas e sua repercussão sobre o modo de viver de adultos e
idosos.
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