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EMENTA: O processo de trabalho humanizado em enfermagem e sua instrumentalização. 
Fatores que determinam a ética, a cooperação e a qualidade do trabalho em enfermagem 
e a utilização de tecnologias inovadoras com espírito crítico. Novas tendências 
tecnológicas, seus limites e perspectivas no contexto global. Análise crítica de 
propagandas das indústrias de equipamentos e artigos médico-hospitalares.    

 

OBJETIVOS 

 

 GERAL  
Levar o aluno a desenvolver a análise reflexiva e a ação sobre o processo de 

trabalho em saúde de maneira a se instrumentalizar, com competência, para desenvolver 
investigação científica em sua prática profissional, dentro de um contexto técnico-
científico e transdisciplinar, tendo presente os aspectos éticos do processo de trabalho.  

 

 ESPECÍFICOS 

 Identificar os princípios científicos que norteiam a prática diária. 

 Identificar normas científicas que regem a pesquisa em enfermagem para a 
construção científica de uma revisão integrativa sobre tema da prática diária.   

 Identificar fatores que interferem na escolha criteriosa para aquisição de 
equipamentos usados na prática em saúde. 

 Analisar os princípios científicos, a ética e normalização oficial nacional e 
internacional que interferem na oferta de equipamentos e artigos médico-
hospitalares. 

 Analisar as investigações de enfermagem, com base em princípios 
científicos. 

 Oferecer subsídios para tomada de decisão com responsabilidade no 
planejamento do uso da tecnologia disponível ao usuário, na atenção básica, 
especializada ou hospitalar para uma assistência de qualidade. 

 

CONTEÚDO 

 
UNIDADE I: - O trabalho e sua instrumentalização  

 Exercício da mudança 

 Os fatores de incerteza e insegurança 

 A relação interpessoal no contexto da tecnologia leve 
 
UNIDADE II: Normas científicas para a construção de uma revisão bibliográfica 
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 Identificação de conceitos científicos; 

 Escolha do tema; 

 Busca bibliográfica em mídia eletrônica; 

 Desconstrução de um artigo científico;  

 Esboço do projeto de pesquisa finalizando com uma Revisão Integrativa 
UNIDADE III: Fatores intervenientes para a aquisição e utilização de equipamentos para a 

prática em saúde 

 Especificação 

 Aquisição 

 Fonte de sustentação do equipamento 

 Contexto do local de inserção  

 Instalação 

 Manutenção 

 Desativação 
 
UNIDADE III: Busca de embasamento científico  e de ética para a prática em saúde 

 Diretrizes para a seleção e uso. 

 Identificação das fontes de referência científica  

 Adequação das especificações da tecnologia com a necessidade vigente; 

 Determinação da escolha da tecnologia  
 

 
UNIDADE IV: Qualidade no setor da saúde 

 Qualidade do produto (oferta versus propaganda) 

 Custo versus benefício 

 Certificações 

 Aspectos éticos  
 

UNIDADE V: Desenvolvimento das investigações temáticas originárias da prática em 
saúde  

 
 

CRONOGRAMA 

DATA TEMA PROFESSOR BIBLIOGRAFIA OBS. 
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AVALIAÇÃO: Constará de duas etapas distintas: 1.serão consideradas atividades solicitadas para 
apresentação em sala de aula, bem como a participação do aluno, 2.apresentação oral do artigo 
de revisão integrativa e a elaboração do trabalho por escrito. 
Data limite para entrega dos trabalhos escritos: (será definida posteriormente). 
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