
 

Enfermagem em Dermatologia 

 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE 

 DE APRENDIZAGEM 

CARGA 
HORÁRIA 

(horas) 

EMENTA 

Anatomia, Fisiologia e Microbiologia 
da Pele  

20 

A disciplina de anatomia, fisiologia e 
microbiologia da pele engloba um 
conteúdo teórico básico para que o 
enfermeiro dermatológico consiga avaliar 
as necessidades da pele, tanto na visão 
preventiva, reabilitação e curativa.  

Avaliação Dermatológica e Lesões 
Elementares 
 30 

A disciplina aborda conteúdos 
relacionados à avaliação de pele íntegra e 
com solução de continuidade, bem como 
aprenderá a reconhecer as lesões 
elementares utilizando todos os subsídios 
tecnológicos. 

Agravos Dermatológicos no Ciclo 
Vital (Pele do neonato, afecções 
cutâneas na infância, adolescência, 
envelhecimento cutâneo) 
Processos e tratamentos 
 

40 

A disciplina aborda conteúdos 
relacionados ao reconhecimento das 
afecções mais prevalentes em todo ciclo 
vital da pele, além de aprender a realizar 
a avaliação de pele com afecção, 
condutas terapêuticas e tratamentos 
indicados para seus tratamentos. 

Feridas I 

 Fisiopatologia do processo 
cicatricial - (5h) 

 Lesões Agudas - (10h) 

 Lesões crônicas - (10h) 

 Queimados - (20h) 

 Úlceras vasculogênicas - 
(5h) 

 Lesão por Pressão (LP) - (5h) 

 Pé diabético - (5h) 

60 

A disciplina aborda conteúdos 
relacionados à aprendizagem da fisiologia 
do processo de cicatrização, bem como a 
classificação de feridas agudas e 
crônicas, tais como: feridas agudas 
(cirúrgicas), feridas crônicas complexas, 
queimados, úlceras vasculogênicas, 
lesões oncológicas, lesão por pressão e 
pé diabético. 

Feridas II 

 Tecnologias para prevenção 
e manejo (coberturas - (20h) 

  desbridamento mecânico - 
(10h) 

 laserterapia - (10h),  

 terapia hiperbárica - (10h) 

50 

A disciplina aborda conteúdos 
relacionados às terapias alternativas,  
terapias tópicas industrializadas, 
relacionadas a prevenção e tratamento de 
lesões como placas, espumas, hidrogeis, 
terapia por pressão negativa, técnica de 
desbridamento, terapias adjuvantes: 
terapia hiperbárica, ozonioterapia e 
laserterapia. 

Podiatria Clínica 40 A disciplina aborda conteúdos 
relacionados à prestação de cuidados de 



enfermagem dos pés (avaliação do pé em 
risco de desenvolver lesões e seus 
tratamentos) e dessa forma contribuir para 
diminuição dos riscos de complicações e 
amputações. envolvimento de equipe 
multiprofissional no tratamento e 
prevenção de lesões. 

Enfermagem em Dermatologia 
Estética e Cosmiatria 

40 

A disciplina aborda a efetividade e 
aplicabilidade dos procedimentos 
dermatológicos estéticos/ coberturas que 
são realizados em pele íntegra e durante 
e após o processo cicatricial.   

Metodologia da Pesquisa e Ética 20 

A disciplina aborda conteúdos que 
auxiliam na produção científica de como 
realizar um projeto de pesquisa e um 
artigo científico que será apresentado ao 
final do curso.  

Gestão e Empreendedorismo na 
Enfermagem em Dermatologia 

20 

A disciplina aborda o empreendedorismo 
na enfermagem em dermatologia com o 
uso das tecnologias para o tratamento de 
feridas como ferramenta. Serão 
abordados conceitos de gestão e 
administração de empresas. 

Práticas em Enfermagem 
Dermatologia 

80 

A disciplina aborda a experiência na 
prática da enfermagem dermatológica 
voltada para os cuidados com portadores 
de lesões de pele em níveis: ambulatorial 
e hospitalar, bem como visitas técnicas a 
clínicas especializadas neste serviço. 

Total 400  

 


