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I – EMENTA
Semiologia e semiotécnica. Estigma social e direito da pessoa em situações especiais. A
família da pessoa excepcional e suas necessidades em situações especiais. Instituições
de reabilitação: aspectos estruturais, funcionais e organizacionais. Tecnologias de
adaptação física, mental e social. O processo de enfermagem. Ações educativas ao
cliente e família. Questões éticas aplicadas no cuidado de pessoa em situações
especiais. Projeto de pesquisa aplicado a pessoas em processo de reabilitação.
II – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
A reabilitação e os aspectos teóricos conceituais, aspectos existenciais e cultuais
implicados a pessoa em processo de reabilitação; Estigma e preconceito; Suporte e
rede social; Classificação Internacional de Funcionalidades e Incapacidades; Políticas
Públicas e Acessibilidade; A atenção primária em saúde a e Reabilitação; Práticas
socioambientais a pessoa em situações especiais; A reabilitação e os determinantes
sociais e vulnerabilidades na população negra e indígenas; Traumatismo Raquimedular
e suas complicações; Abordagem de indivíduos com estomas; O indivíduo amputado
no domicílio; Órteses e próteses; Práticas Integrativas e Complementares na
Reabilitação e interfaces com o Cuidado de Enfermagem; A reabilitação da pessoa com
acidente vascular encefálico; O Cuidado de Enfermagem nas atividades da vida diária;
Deficiência auditiva e a reabilitação; Inclusão de indivíduos com deficiência visual na
comunidade; Avaliação postural e de marcha; Abordagem ao indivíduo com síndrome
de Down e sua família no contexto da comunidade; Prevenção de incapacidades e a
Reabilitação à indivíduos diabéticos e hansênicos; Práticas educativas em saúde
voltadas a prevenção de acidentes e incapacidades; Projeto de extensão universitária
voltados à promoção da saúde da pessoa com deficiência; Abordagem em saúde
ambiental e a pessoa em situações especiais; Tecnologias assistivas para pessoa com
deficiência; A clínica ampliada e o Projeto Terapêutico Singular para a pessoa em
processo de Reabilitação; O processo de Enfermagem; Classificação Internacional para
a Prática de Enfermagem;
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O modelo Calgary de intervenção e avaliação familiar; A vista domiciliar e os
instrumentos para o cuidado de saúde no processo de reabilitação; A pesquisa aplicada
às pessoas com deficiências e com dificuldades de interação social.
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