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I. Identificação e legislação – quadro resumo 

 

Denominação Curso técnico de nível médio de 

Técnico em Enfermagem 

Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde 

Oferta Presencial 

Forma Subsequente ao Ensino Médio 

Qualificações Profissionais – 

Saídas Intermediárias 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem – CBO 3222-30 

Habilitação Profissional Técnico em Enfermagem 

Turno de oferta Diurno/Noturno 

Carga Horária total do Curso 1800 horas 

Ato Legal de autorização Portaria n º 343/2007/SEEDF de 20/09/2007 
DODF nº 183 de 21/09/2007. 

 
Parecer nº 199/2007/CEDF 

 

II. Organização pedagógica 
 

A Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) é um órgão tecnicamente 

autônomo, diretivo, normativo e executivo da Educação Profissional, na área da 

saúde. Sua mantenedora é a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências   da 

Saúde (FEPECS), criada pela Lei nº. 2.676 de 12/01/2001, vinculada diretamente à 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Integra o Sistema de 

Ensino Público do DF e a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde. 

Em sua missão, a ETESB se propõe a promover educação profissional na 

área da saúde com o intuito de colaborar para o desenvolvimento da atenção à 

saúde. Suas atividades são desenvolvidas de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnico de Nível Médio, a fim de alcançar 

uma aprendizagem que conduza o estudante ao aperfeiçoamento contínuo da ação 

educativa (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2021). 
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Com o propósito de contemplar as concepções norteadoras e as diretrizes 

para operacionalização do Curso técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem 

da ETESB, o desenho do Plano de Curso apresenta seus elementos básicos em 

concordância com os referenciais definidos na Proposta Pedagógica. O curso visa 

atender às necessidades de formação de profissionais Técnicos em Enfermagem 

dos programas públicos de saúde no âmbito distrital (SES-DF) e nacional (SUS). 

A abordagem adotada é a da prevenção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde, de forma a incrementar a qualidade e a integralidade da 

atenção à saúde nas comunidades atendidas. 

Em um contexto da reforma educacional brasileira, implementada a partir da 

Lei nº. 9.394, de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) incorporou a noção de competência e definiu a educação 

profissional como um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento 

humano na nova ordem econômica mundial (BRASIL/MEC, 1996). 

 
a) Funcionamento e forma de oferta 

 
 

O curso técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem é oferecido na 

forma subsequente ao Ensino Médio ou equivalente. 

O referido curso funciona nos turnos diurno e noturno, com aulas 

desenvolvidas de segunda a sexta, com os respectivos horários: das 7h45 às 12h; 

das 13h45 às 18h; das 18h45 às 22h. 

 
b) Justificativa para a oferta 

 
 

O referido curso visa atender às necessidades de formação de profissionais 

Auxiliares em Enfermagem (AE) e Técnicos em Enfermagem (TE) dos programas 

públicos de saúde no âmbito distrital (Secretaria de Estado de Saúde e SUS-DF) e 

nacional (Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde). 

A abordagem adotada é a da promoção, recuperação e reabilitação da saúde, 

de forma a incrementar a qualidade e a integralidade da atenção à saúde nas 

comunidades atendidas. Assim, propõe-se uma formação crítico-reflexivo sobre os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, os direitos do cidadão e as 
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necessidades de saúde da população. 

c) Requisitos para ingresso 

 
 

O acesso ao curso técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem será 

concedido ao candidato que atender às seguintes condições: 

 ter idade mínima de 18 anos; 

 ter concluído o Ensino Médio; 

 atender a uma das situações discriminadas abaixo: 

 ser encaminhado por órgão próprio da SES/DF, conforme termo 

de acordo oficial; 

 ser     encaminhado          por     instituição conveniada, 

conforme previsto nos termos de ajustes; 

 ser aprovado e classificado em processo de seleção pública, 

realizada por órgão competente, conforme exigências e critérios 

contidos em edital próprio. 

Os candidatos selecionados deverão, no ato da matrícula, apresentar a 

seguinte documentação: 

  Cédula de Identidade Nacional e/ou Cédula de Identidade de Estrangeiros 

(CIE), para estudantes estrangeiros maiores de 18 anos; 

 CPF; 

 Fator RH e Tipagem sanguínea; 

 Certidão de nascimento e/ou casamento; 

 Título de eleitor e quitação eleitoral; 

 Quitação militar, se for o caso; 

 Certificado de conclusão do Ensino Médio; 

 Histórico escolar do Ensino Médio; 

 2 fotos 3x4. 
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d) Objetivos 

 
 

Objetivo Geral 

Formar Técnico de Nível Médio em Enfermagem para atuar no processo 

saúde e doença, com ações de promoção, prevenção recuperação e manutenção da 

saúde do indivíduo, da família e da comunidade, em consonância com as equipes de 

saúde. 

Objetivos Específicos 

 Oferecer ensino de qualidade em que o estudante seja agente ativo no 

processo da construção coletiva do conhecimento. 

 Estimular metodologias ativas que favoreçam o pensamento crítico- 

reflexivo e proativo do estudante, tornando-os capazes de identificar 

necessidades de saúde (individuais e coletivos). 

 Estabelecer relação de confiança, cooperação, colaboração e de respeito 

mútuo entre os estudantes, professores e corpo técnico-administrativo da 

escola. 

 Desenvolver competências pessoais e profissionais dos estudantes para 

atuarem em ações que promovam o bem-estar físico, social e mental nos 

diferentes ciclos de vida. 

 Promover um ambiente de aprendizagem de acordo com as inovações 

científicas, tecnológicas da profissão e do mercado de trabalho. 

 Oferecer formação em que os profissionais sejam capazes de intervir no 

processo saúde-doença de forma responsável e de acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS e os preceitos legais da profissão. 

 Promover autonomia do estudante, permitindo o entendimento da 

realidade, do mundo do trabalho em saúde, em uma relação dialógica. 

 Desenvolver processo de formação em que o egresso considere os 

princípios técnico-científicos, da ética, da bioética, da diversidade, da 

integralidade ao prestar os cuidados de enfermagem ao indivíduo, à 

família e à comunidade. 
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e) Metodologias e recursos de ensino adotados 

 
 

As estratégias de ensino e aprendizagem adotadas no curso privilegiam os 

princípios da interdisciplinaridade e da contextualização. A primeira busca uma 

integração das diferentes áreas de saber em atividades e projetos de estudo, 

pesquisa e ação; a segunda diz respeito à problematização das diversas situações 

encontradas no mundo do trabalho. 

 
O referido curso será operacionalizado mediante a adoção de: 

 
 

Atividades teórico-práticas: desenvolvidas nos períodos de concentração, 

observando os princípios de relacionamento, ordenação e sequência dos temas a 

serem trabalhados para o desenvolvimento das competências. São desenvolvidos 

em locais como sala de aula, laboratórios de simulação e nas unidades básicas de 

saúde da SES-DF. As atividades baseiam-se em metodologias ativas, utilizando a 

problematização com a solução de problemas elaborados e favorecendo a execução 

das atividades, de maneira dinâmica, participativa e integrada ao serviço, de forma a 

promover a produção do conhecimento para que o estudante possa desenvolver o 

raciocínio crítico e reflexivo. 

Práticas educativas: desenvolvidas nos períodos de concentração e/ou 

dispersão e voltadas à preparação técnica de profissionais responsáveis e com 

senso de cooperação. O “fazer pedagógico” em ambientes previamente preparados 

para ações educativas direcionadas para a prática e/ou no ambiente de trabalho 

despertam as capacidades sociocomunicativas para o trabalho em equipe, 

elaboração e execução de projetos e o exercício da prática responsável e solidária. 

Serão selecionados e utilizados os procedimentos, técnicas e recursos que 

proporcionem o máximo de rendimento da aprendizagem nas situações reais de 

trabalho – aprender fazendo, e que favoreçam a aquisição das competências e 

habilidades para o exercício profissional. 

Prática profissional em serviço (PPS): desenvolvida exclusivamente nos 

períodos de dispersão. A PPS equivale ao estágio curricular supervisionado e tem 

por princípio proporcionar ao estudante a experiência profissional pela participação 

em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. Promove a construção 
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coletiva de um saber, aliado aos componentes teóricos, na busca de uma formação 

técnica profissional, e formar um profissional capaz de lidar com as vicissitudes, 

ambiguidades e desafios no mundo do trabalho. 

Conforme a norma em vigor, o referido curso utilizará 20% de sua carga 

horária em atividades não presenciais. Estas atividades são acompanhadas pelos 

docentes por meio de atividades individuais ou propostas em grupo, usando 

ferramentas assíncronas como filmes e vídeos com envio de links, podcasts, murais 

colaborativos (padlet), fóruns, blogs, mapas mentais colaborativos, estudos dirigidos, 

pesquisas, entre outros. 

A ETESB disponibiliza estratégias de ensino e aprendizagem que favorecem 

aos estudantes a oportunidade de desenvolverem, também as habilidades pessoais 

e atitudinais, como: 

 capacidade de observação; 

 iniciativa, comprometimento; 

 flexibilidade; 

 senso crítico e autocrítico; 

 agir com eficiência e eficácia; 

 tomar decisões; 

 raciocínio lógico; 

 autonomia intelectual; 

 agir com tolerância; 

 buscar a resolução de problemas; 

 capacidade de comunicação verbal e escrita; 

 respeito à pluralidade cultural, étnica e outros; 

 agir com ética profissional; 

 autoavaliação; 

 apresentar bom relacionamento interpessoal; 

 negociar e gerir conflitos; 

 cooperatividade e solidariedade; 

 capacidade de trabalhar em equipe; 

 ter clareza de direitos e deveres; 

 organizar e sistematizar métodos de trabalho; 

 assiduidade e pontualidade; 
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 demonstrar comprometimento e responsabilidade social e ambiental; 

 operacionalizar ferramentas tecnológicas; 

 espírito empreendedor. 

 

f) Educação inclusiva 

 
 

A ETESB, a partir da lei de cotas nas instituições em todos os níveis e 

modalidades de ensino, se organiza para desenvolver uma política de inclusão, 

pautada em ações contínuas que possam subsidiar as questões de estrutura física e 

pedagógica, conforme a deficiência e necessidades educativas específicas. 

Tem como objetivo abordar aspectos constitutivos à educação inclusiva no 

âmbito da formação do educando com necessidades educacionais especiais, 

indistintamente, considerando as especificidades de cada curso, analisando seus 

avanços, retrocessos e possibilidades durante sua trajetória de aprendizagem, 

dentro de um contexto de formação técnica profissionalizante, feita dia a dia, dentro 

de sala de aula, usando o bom senso, atenção e, principalmente, respeito com o 

estudante e com a educação técnica. 

Antes do início das atividades pedagógicas, a partir da relação de 

matriculados e a presença de estudante que ingressou através das vagas ofertadas 

para Pessoas com Deficiência – PCD, a equipe técnica-pedagógica e os docentes 

se apropriam das deficiências apresentadas por esses estudantes, para que possam 

traçar estratégias que possibilitem o desenvolvimento das habilidades e 

competências curriculares, em consonância com os demais estudantes. 

Os estudantes com deficiência recebem apoio da equipe técnico-pedagógica 

e do corpo docente durante todo o período da formação técnica, e as demandas 

para manutenção do sujeito no processo de inclusão de qualidade são discutidas 

regularmente nos encontros pedagógicos que podem ocorrer semanalmente, 

mensalmente e/ou sempre que necessário. 

A Direção da ETESB juntamente com a equipe técnico-pedagógica pode 

fomentar projetos de pesquisa e extensão no âmbito institucional, com a perspectiva 

de mudança de atitudes para que a inclusão ocorra em todos os espaços 

pedagógicos e técnicos de forma significativa e desafiadora. 
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III. Organização curricular 

 
 

A organização do currículo do curso encontra-se fundamentada nos 

documentos relacionados ao ensino profissionalizante no Brasil, como: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996; 

Resolução nº. 02/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal; Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos – CNCT (2020); Portaria nº. 2.651 de 10 de outubro de 

2017 (BRASIL, 1996; BRASIL, 2012; BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

O planejamento curricular envolve uma previsão sistemática e ordenada, 

dando o norte para a ação educativa. Deste modo, o planejamento curricular 

fundamenta-se no compromisso ético da instituição educacional em relação à 

concretização do perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela 

explicitação dos conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais, 

tanto aquelas que caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as 

comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem como as específicas de cada 

habilitação profissional e das etapas de qualificação e de especialização profissional 

técnica que compõem o correspondente itinerário formativo. Parágrafo único. 

Quando se tratar de profissões regulamentadas, o perfil profissional de conclusão 

deve considerar e contemplar as atribuições funcionais previstas nalegislação 

específica referente ao exercício profissional fiscalizado (BRASIL, 2012, art. 17). 

O Curso técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem da ETESB 

apresenta a fundamentação pedagógica com a organização por módulos, segundo 

critérios e princípios estabelecidos na Proposta Pedagógica, sustentando a inter- 

relação, com o Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, que se encontra inserido no 

CNCT. 

O primeiro módulo curricular é básico, sem terminalidade, nem certificação, e 

visa proporcionar condições de aproveitamento dos módulos subsequentes. Cada 

módulo seguinte possibilita uma terminalidade, contemplando as teorias e práticas 

específicas da profissão, os conhecimentos gerais relacionados a eles de forma a 

consubstanciar, o saber-saber com o saber-fazer e com o saber-ser que se 

encontram integrados em cada um das unidades curriculares deste Curso. 
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Cada módulo compõe-se de áreas temáticas ou funções, que são conjuntos 

de unidades educacionais (subfunções) que, por sua vez, compilam os diversos 

temas nos quais se baseiam as atividades pedagógicas. 

A opção pelo currículo integrado tem os objetivos de: 

 possibilitar a interação entre ensino e prática profissional; 

 integrar prática e teoria e o imediato teste da prática; 

 avançar na construção de teorias a partir dos testes da prática; 

 buscar soluções específicas e originais para diferentes situações; 

 integrar ensino, serviço e comunidade, contribuindo para a última; 

 integrar professor e estudante na investigação e na busca de 

esclarecimentos e propostas; 

 adaptar o currículo à realidade local e aos padrões culturais próprios da 

comunidade do DF. 

As práticas pedagógicas da dinâmica dos processos de ensino e 

aprendizagem serão abordadas de forma a garantir mecanismos de mobilização de 

saberes construídos, com espaços oportunos para a comunicação, para a 

contextualização e para o estabelecimento de reflexão. 

O currículo está estruturado em 3 (três) módulos, organizados da seguinte 

forma: 

Módulo I: abrange a contextualização, a aproximação e o dimensionamento 

do problema: o perfil social do Técnico de Enfermagem e o seu papel no âmbito da 

equipe multiprofissional da rede básica do SUS. 

Módulo II: consiste em áreas temáticas e unidades educacionais que buscam 

desenvolver as competências na formação do Auxiliar de Enfermagem, no âmbito da 

promoção, educação, recuperação da saúde, prevenção e controle de doenças, e na 

organização do processo de trabalho em enfermagem. 

Módulo III: constitui-se de áreas temáticas e unidades educacionais que 

tratam do desenvolvimento de competências da formação do Técnico de Nível 

Médio em Enfermagem, no âmbito da promoção da educação, recuperação e 

manutenção da saúde, prevenção e controle de doenças e do planejamento de 

ações de saúde coletiva e gestão do trabalho em enfermagem. 

As bases tecnológicas foram numeradas primeiramente por se caracterizarem 

como sustentáculo para as designadas competências profissionais. A escola adota a 
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definição de bases tecnológicas descrita para Educação Profissional – Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Médio: “conjunto 

sistematizado de conceitos, princípios e processos tecnológicos resultantes, em 

geral, da aplicação de conhecimentos científicos ao processo de trabalho da área” 

(BRASIL, 2000, p. 27). 

O trajeto a ser percorrido baseado nas ciências da saúde, humanas e sociais, 

orientando para uma nova práxis da Enfermagem, envolve: 

Cuidar integralmente para que a vida plena e digna seja um direito de todos. 

Integralidade entendida como o sinergismo entre velhos e novos cuidados voltados 

para o processo humano de nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer no meio 

social. Representa, assim, um caminhar em direção à proposta de promoção da 

saúde e prevenção de doenças numa perspectiva de educação para a saúde e de 

autocuidado que coloca o cliente/paciente como partícipe da ação assistencial 

(BRASIL, 2000, p. 48). 

A educação profissional técnica de nível médio em Enfermagem busca 

aprimorar a prática da enfermagem e a dinâmica de sua inserção no mundo do 

trabalho. 

 
IV. Critérios de avalição 

 
 

a) Das aprendizagens 

 
 

O processo avaliativo adotado pela ETESB é processual e cumulativo, com 

caráter formativo, entendido como um instrumento de auxílio à aprendizagem, 

contribuindo para o desenvolvimento tanto do estudante quanto do professor. Os 

registros são feitos pelos professores em instrumentos específicos, correspondentes 

a cada unidade educacional. 

O padrão de qualidade do trabalho escolar deve ser claro e transparente para 

todos. Questões relacionadas ao perfil de competências indispensáveis ao 

desempenho profissional, o processo de ensino e aprendizagem, à organização do 

trabalho escolar, à formação das identidades e valores relacionados à organização 

curricular e à função socializadora e cultural da Escola. 

02797488
Carimbo



Plano de Curso-Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem –página: 14 

 

A avaliação na ETESB deve compreender de forma clara e integral as 

competências e saberes descritos nos planos de curso, entendendo a importância 

da formação de um profissional que atue com conhecimento, habilidade e atitude 

compatíveis com o perfil profissional de cada curso, e será considerado APTO ou 

NÃO APTO. 

Ao final de cada unidade curricular, após análise do processo de 

aprendizagem do estudante, os resultados devem ser expressos por meio de valores 

(notas) associadamente às menções conceituadas e operacionalmente definidas a 

seguir: 

 
 

VALORES CONCEITOS APLICAÇÃO 

 
7,0 a 10,0 

 
Apto 

O estudante adquiriu competências e 

Saberes com desempenho desejado conforme o Plano de 

Curso. 

 
0,0 a 6,9 

 
Não Apto 

O estudante não adquiriu competências e 

Saberes com desempenho desejado conforme o Plano de 

Curso. 

 

Para ser considerado APTO o estudante deverá ter, mínimo de 70% de 

aproveitamento de cada Saber, conforme a tabela abaixo: 

Percentual mínimo a 

ser alcançado de cada 

Saber 

Saberes Mínimo obrigatório de cada Saber 

 
70% 

Saber – Ser 34% 23,8% 

Saber – Fazer 33% 23,1% 

Saber – Saber 33% 23,1% 

TOTAL 100% 70% 

 
O resultado do processo de avaliação das competências desenvolvidas 

converge para o conceito – APTO ou NÃO APTO – ao final de cada unidade 

educacional. O rendimento inferior em cada fase encaminhará o estudante para a 

recuperação paralela e para a recuperação final da área temática, caso seja 

necessário. 

O conceito APTO compreende o alcance, pelo estudante, das competências 

propostas na unidade educacional. O estudante que for considerado NÃO APTO na 

recuperação final da área temática será reprovado. 
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A frequência considerada para efeito de aprovação é de 75% do total   de 

horas previstas no cronograma de horas distribuídas para os períodos de 

concentração e de dispersão de cada unidade educacional. 

O estudante que tiver a frequência apurada entre 51% e 74% na(s) unidade(s) 

educacional(ais) de uma área temática, será encaminhado para recuperação final, 

ao término dessa área temática. 

O estudante que tiver apurada a frequência abaixo de 50% estará reprovado 

na unidade educacional. 

Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, o estudante é informado 

sobre o seu rendimento, participando ativamente do processo de avaliação, bem 

como dos estudos de recuperação paralela ou final que são planejados de modo a 

contemplar as necessidades individuais do educando. 

Pela natureza dos cursos da área da saúde, sua intensidade e caráter 

sequencial dos conteúdos, não são permitidos a dependência em unidades 

educacionais. 

Recuperação 

A recuperação tem como objetivo proporcionar aos estudantes que não 

obtiveram rendimento mínimo esperado uma nova oportunidade para promoção no 

currículo do curso. 

De forma contínua, a recuperação é parte do processo de ensino e 

aprendizagem no decorrer dos temas que compõem cada unidade educacional de 

uma área temática. Ao final da área temática, após avaliação pelo Conselho de 

Classe, ela é oferecida para os estudantes considerados NÃO APTOS. 

Cada recuperação consistirá de uma avaliação no valor de dez pontos que 

versará sobre tópicos já abordados na etapa em questão. Para cômputo de notas 

parciais e finais, prevalecerá sempre a maior pontuação obtida. Cada recuperação 

parcial acontecerá durante o período letivo do módulo no qual o aluno estiver 

matriculado e dentro da carga horária de cada disciplina. 

 
b) Das práticas profissionais em serviço 

 
 

Considerando a avaliação como uma atividade permanente e indissociável da 

dinâmica do processo ensino e aprendizagem, o acompanhamento do 
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desenvolvimento do estudante nos períodos de dispersão dará continuidade às 

ações avaliadas no ambiente escolar. Nas duas situações, o estudante terá 

participação e evolução observadas e registradas em diário (frequência, conteúdos 

abordados, ações desenvolvidas e conceitos) e ficha própria de acompanhamento, 

que contempla as ações previstas para cada etapa e as respostas fornecidas 

durante a execução das atividades. 

O estudante deverá demonstrar capacidade crescente para a resolução das 

situações de serviço, com base no perfil profissional delineado e nas competências e 

habilidades estabelecidas, recebendo um conceito para cada ação ou conjunto de 

ações de complexidade variável. 

O acompanhamento e a avaliação do desempenho do estudante durante as 

Práticas Profissionais em Serviço são realizados pelo docente ou por profissional de 

saúde com graduação na respectiva área, sob a indicação, orientação e supervisão 

da ETESB. 

Quando o estudante apresentar dificuldades na execução de determinadas 

tarefas no trabalho, a alternância constante entre ambiente escolar e de serviço, 

assim como a supervisão pelo professor e equipe técnica pedagógica da ETESB, 

propiciará a ele rever temas estudados e retornar à prática com novas percepções 

sobre os procedimentos de trabalho. Nesse sentido, tem-se concretizada a proposta 

de recuperação contínua ao longo do processo de ensino- aprendizagem. 

O estudante que não apresentar comportamento profissional ético exigido 

pela profissão e não demonstrar o alcance das competências durante o 

desenvolvimento da Prática Profissional em Serviço será encaminhado ao NOE 

(Núcleo de Orientação Educacional) para acompanhamento continuado, enquanto 

for necessário. 

Na prática profissional em serviço, a frequência exigida para aprovação é de 

100%, pois essa atividade corresponde ao estágio curricular supervisionado. O 

estudante poderá justificar ausência em até 25% da carga horária da PPS. Essa 

justificativa deverá ser apresentada na Secretaria de Curso em até três (3) dias 

úteis. Após análise e deferimento, o estudante deverá fazer a reposição referente ao 

percentual justificado para completar os 100% da frequência exigida na PPS. 
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c) Aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências 

anteriores 

 
O aproveitamento de estudos e experiências relacionadas ao perfil 

profissional de conclusão será feito mediante reconhecimento dos processos formais 

de certificação profissional na área de saúde. 

A experiência profissional anterior é considerada para a avaliação de 

competências em um determinado conteúdo, quando o estudante o requerer por 

sentir-se apto ou capacitado para o seu desenvolvimento. 

O estudante deverá requerer o aproveitamento de estudos e/ou avaliação de 

competências dentro do prazo previsto no Regimento Escolar para que seja deferido 

pela Direção da ETESB e analisado pelos professores da área, aos quais caberá a 

avaliação de competências e a indicação de eventuais complementações e/ou 

nivelamento. 

Os professores que fizerem a análise do requerimento apresentarão relatório 

que será arquivado na Ficha Individual do estudante, juntamente com os 

documentos que instruíram a solicitação. 

No caso de estudantes que possuam Certificação de Módulos de Educação 

Profissional, o aproveitamento destes, para prosseguimento de estudos, se dará 

integralmente quando: 

Houver equivalência de carga horária, de conteúdos e de atividades 

desenvolvidas na ETESB; 

A conclusão do Módulo tenha ocorrido há no máximo cinco anos. 

O estudante proveniente do exterior terá tratamento diferenciado de acordo 

com a legislação específica para aproveitamento de estudos e/ou adaptação. 

 
d) Institucional do curso 

 
 

Conforme estabelecido no Artigo 3º, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, é necessário qualidade e transparência no 

processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a ETESB entende como uma exigência 

de controle de qualidade, no sentido de garantir princípios de desempenho 

esperados pela sociedade. Esta percepção é substancial, pois possibilita uma ação 
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permanente e proativa sobre nossa missão, tendo consciência de que a avaliação é 

um instrumento de gestão, que permite acompanhamento constante, com 

reavaliação, para manter ou redirecionar as decisões e ações executadas, sempre 

com o objetivo de garantir uma educação pública, gratuita, com qualidade. 

A avaliação institucional do curso será realizada, periodicamente, no final de 

cada módulo ou área temática, recorrendo a questionários (ou outra ferramenta) ao 

corpo docente e discente com vistas a mensurar o trabalho desenvolvido pela 

instituição. 

Após tabulados, os resultados serão analisados e discutidos no Conselho de 

Classe, com intuito de desenvolver estratégias para o aprimoramento do curso. 

 
V. Critérios de certificação de estudos e diplomação 

 
 

A ETESB expedirá o Diploma de técnico de nível médio de Técnico em 

Enfermagem aos estudantes que concluírem com aproveitamento satisfatório o 

itinerário de formação para o exercício da profissão previsto nos módulos I, II e III do 

currículo do Curso, bem como o Certificado de Qualificação Profissional de Auxiliar 

de Enfermagem, para os que concluírem apenas os Módulos I e II do mesmo Curso. 

O Diploma de Técnico expressará claramente o título correspondente à 

habilitação profissional. Já o Certificado de Qualificação Profissional diz respeito ao 

título da ocupação certificada. 

A ETESB registra os Diplomas e Certificados em instrumento próprio de 

Escrituração Escolar, encaminha a relação nominal dos concluintes ao Órgão 

próprio do Sistema de Ensino do DF para publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal, e registra no portal de Sistema de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (Sistec), informando as relações dos cursos técnicos; o mesmo é 

utilizado para registro e divulgação dos dados e de validação dos diplomas dos 

desta Escola, nos termos da legislação em vigor. 
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VI. Perfil profissional do egresso 

 
 

A competência profissional dos trabalhadores da saúde tem como referência 

doutrinária a Reforma Sanitária Brasileira e o SUS, como estratégia de reordenação 

setorial e institucional (BRASIL, 1990). 

A formação do profissional Técnico e Auxiliar de Enfermagem precisa atuar 

com compromisso ético e político para defender o indivíduo, a família, a 

comunidade, sendo corresponsável pela implementação dos princípios do SUS. 

Portanto, é necessário o aperfeiçoamento das habilidades do saber-ser ético e 

político, tais como: 

 estar comprometido com a saúde e qualidade de vida do indivíduo, da 

família e da comunidade; 

 atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais; 

 participar como integrante da equipe de saúde, das ações que visem 

satisfazer as necessidades de saúde da população; 

 defender os princípios das políticas públicas de saúde e ambientes; 

 respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 

dimensões. 

 O Técnico em Enfermagem atua sob a supervisão do Enfermeiro e será 

habilitado para: 

 Realizar cuidados integrais de enfermagem a indivíduos, família e grupos 

sociais vulneráveis ou não; 

 Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos 

saúde-doença em todo o ciclo vital. 

 Participar do planejamento e execução das ações de saúde junto à equipe 

multidisciplinar, considerando as normas de biossegurança, envolvendo 

curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho 

de leito, cuidados pós-morte, mensuração antropométrica e verificação de 

sinais vitais. 

 Preparar o paciente para os procedimentos de saúde. 

 Participar de comissões de certificação de serviços de saúde, tais como 

núcleo de segurança do paciente, serviço de controle de infecção 
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hospitalar, gestão da qualidade dos serviços prestados à população, 

gestão de riscos, comissões de ética de enfermagem, transplantes, óbitos 

e outros. 

 Colaborar com o Enfermeiro em ações de comissões de certificação de 

serviços de saúde, tais como núcleo de segurança do paciente, serviço de 

controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade dos serviços 

prestados à população, gestão de riscos, comissões de ética de 

enfermagem, transplantes, óbitos e outros. 

A certificação da categoria de Auxiliar em Enfermagem capacita-o para 

exercer atividades de nível fundamental, de natureza repetitiva, sob supervisão do 

Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem, com participação em nível de execução 

simples, em processo de tratamento, cabendo-lhe cumprir as habilidades específicas 

de: 

 observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 

qualificação; 

 prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 

segurança, relacionado à alimentação, a organização da unidade de 

saúde (materiais permanentes e insumos, equipamentos e outros); 

 realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídios de diagnóstico; 

 preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 

 realizar controle hídrico; 

 executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina; 

 aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteróclise, enema e compressa de 

calor e fria; 

 ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 

 fazer curativos simples; 

 colher material para exames laboratoriais; 

 executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 

 efetuar o controle de pacientes e de comunicantes 

em investigações epidemiológicas; 

 executar atividades de desinfecção e esterilização; 

 integrar a equipe de saúde; 

 circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; 
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 participar de atividades de educação em saúde; 

 orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das 

prescrições de enfermagem e médicas; 

 auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos 

programas de educação para a saúde; 

 executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; 

 participar dos procedimentos pós-morte. 

O perfil do técnico de nível médio de Técnico em Enfermagem engloba 

aptidão para exercer atividades de nível médio e de natureza mais complexas sob a 

orientação, supervisão e direção do Enfermeiro, excetuando-se as atividades 

privativas do Enfermeiro, cabendo-lhe as subsequentes habilidades específicas: 

 colaborar com o Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; 

 assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 

pacientes em estado grave; 

 auxiliar na prevenção e na execução de programas de assistência integral 

à saúde e participar de programas de higiene e segurança do trabalho; 

 contribuir com o Enfermeiro na prevenção e controle das infecções 

infectocontagiosas e programas de vigilância epidemiológica; 

 ajudar o Enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos 

que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

 contribuir com o enfermeiro na execução de programas e nas atividades 

de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 

particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

 colaborar com o enfermeiro na execução dos programas de higiene e 

segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 

profissionais e do trabalho; 

 integrar a equipe de saúde na Prática Profissional em Serviço. 
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VII. Plano de Estágio Curricular Supervisionado ou Prática 

Profissional em Serviçol 

 
a) Organização 

 
 

A Prática Profissional em Serviço – PPS corresponde ao estágio curricular 

supervisionado e está distribuída nos módulos II (400 h) e III (200 h), com carga 

horária total de 600 (seiscentas) horas 

A prática profissional em serviço integra os períodos de dispersão, 

programados para ocorrer nos ambientes de serviço. Na área de saúde, entendem- 

se como ambientes de serviço as unidades de saúde, hospitais, unidades básicas de 

saúde, programas comunitários locais e organizações diversas, tais como creches, 

escolas, asilos, entre outras que demandam ações de promoção e prevenção da 

saúde. 

O discente participante em laboratório da escola ou nos cenários da SES/DF, 

compreendidos como Unidade Básica de Saúde-UBS, Unidade de pronto 

atendimento-UPA, Hospitais Regionais e conveniados com a SES/DF, estará 

devidamente paramentado com a utilização de equipamento de proteção (EPIs e 

EPCs) para a prática do ensino-aprendizagem, além das exigências sanitárias que 

se fizerem exigentes durante períodos de pandemias. 

A concepção integradora proporciona ao estudante refletir sobre sua vivência 

prática e retornar ao ambiente de serviço com novo referencial de conceitos sobre 

determinadas situações. 

A estratégia metodológica problematizadora garante a integração dos temas 

das unidades educacionais já trabalhados com os que estão em operacionalização. 

Mediante a proposição, no ambiente de serviço, de atividades encadeadas e 

diversificadas, exigem do estudante habilidades intelectuais de observação 

permanente, análise, avaliação e compreensão da realidade. 

Durante a permanência do estudante no local de trabalho, as atividades 

propostas são desenvolvidas de forma articulada com as ações vivenciadas por ele 

no ambiente escolar. Portanto, no ambiente de serviço, o estudante executará as 

atividades previstas no setor onde está posicionado, de acordo com o grau de 

complexidade e sua capacidade de resposta para as situações existentes no local, 
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permeadas com atividades de reflexão sobre o contexto da aprendizagem, 

propostas pelo professor ou preceptor. 

 
b) Estratégias operacionais 

 
 

A prática profissional em serviço é programada a partir da elaboração 

conjunta, pela equipe de professores da unidade educacional, de um cronograma de 

desenvolvimento curricular, no qual constam os temas que serão abordados no 

ambiente escolar, com sua respectiva carga horária, e seu desdobramento em 

atividades que serão desenvolvidas no ambiente de serviço. E logo após, são 

adotados os seguintes procedimentos de: 

 identificação dos locais no âmbito do Distrito Federal que serão alvos das 

atividades práticas dos períodos de dispersão; 

 identificação das unidades de saúde da SES/DF, instituições e/ou 

comunidades onde serão realizadas as ações de prática no trabalho, 

conforme o eixo temático de cada momento; 

 elaboração de um mapa de distribuição dos (as) estudantes pelos 

ambientes selecionados; 

 orientação aos (às) estudantes quanto aos objetivos e às atividades a 

serem executadas; 

 acompanhamento do desenvolvimento dos (as) estudantes no ambiente 

de serviço, mediante ações de supervisão/preceptoria; 

 avaliação contínua das ações realizadas pelo (a) estudante no ambiente 

de serviço; 

 efetivação de registros relativos ao desempenho do estudante em 

instrumentos próprios (diários, fichas de acompanhamento do 

desenvolvimento do estudante). 

 
Nos períodos de dispersão, os estudantes estarão, no ambiente de serviço, 

acompanhados e sob a orientação de um professor supervisor ou um preceptor do 

serviço devidamente capacitado pela escola para o exercício das atividades 

curriculares programadas para estas etapas. 
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A instituição acompanha todos os momentos de dispersão, mediante um 

processo de supervisão geral que integra os (as) profissionais do Núcleo de 

Orientação Educacional, da Coordenação Técnica do curso e da Gerência de 

Cursos. Dessa forma, visa garantir o exercício das atividades profissionais de cada 

unidade educacional e a coleta de subsídios para novas programações e/ou 

realização de ajustes necessários das ações educacionais no ambiente de serviço. 

O desenvolvimento das atividades práticas nos ambientes de serviço é 

realizado seguindo os indicadores estabelecidos no Caderno de Atividades do 

Professor. 

 
c) Parcerias 

 
 

Considerando que a ETESB, por meio da sua mantenedora a FEPECS, é 

vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, a rede de serviços públicos de saúde 

sempre se constituiu o principal espaço para o desenvolvimento das práticas em 

serviço, em geral superando o número de horas definidas em lei para essas 

atividades. 

Além das unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, outros 

prestadores de serviços ambulatoriais (sejam de prevenção, tratamento, diagnóstico 

ou recuperação) podem ser firmados, ampliando assim as práticas com diferentes 

vivências profissionais. 

A ETESB dispõe de instalações e ambiente apropriados ao desenvolvimento 

das atividades deste Curso, sendo parte desta estrutura organizada em sua sede e 

outra parte em ambientes destinados à prestação de serviços de saúde da SES/DF 

ou de unidades conveniadas à ETESB / SES / FEPECS, previamente selecionadas 

pela equipe da Escola. 

Além das instalações internas na ETESB, considerando a adoção do currículo 

integrado e da metodologia da problematização para a operacionalização do 

currículo, torna-se imprescindível que os ambientes de serviço sejam campo externo 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas programadas, pois estes 

favorecem a inserção do estudante na realidade do mundo do trabalho. Estas 

atividades serão realizadas nos serviços de atendimento de Unidades Básicas 
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(UBS) e hospitais (CEO) de Saúde da SES-DF ou de outras entidades prestadoras 

de serviços odontológicos, conveniadas com a escola. 
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IX. Apêndice 
 

QUADRO-RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

Instituição Educacional: Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB 
Curso: Técnico de Nível Médio - Técnico em Enfermagem 
Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde  
Oferta: Forma Presencial 

 
MÓDULO 

 

UNIDADE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA (hora) 

Teórica Prática 
Laboratorial 

Prática 
Profissional 

 

TOTAL 

Pres EaD Sim Sim 

 
I 

Educando 
para a Saúde 

Educação para a Saúde 
Segurança no Trabalho e 
Biossegurança nas Ações de Saúde 
Processo de Trabalho em Saúde 
Coletiva Primeiros Socorros 

 
 

190 

 
 

48 

 
 

12 

  

 
250 

Carga Horária do Módulo I 238 12  250 

II 
Atuando no 
Processo de 
Organização, 
na Promoção 
da Saúde e 

Prevenção de 
Agravos 

 
Processo de Trabalho em Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

434 

 
 
 
 
 
 
 
 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 

1050 

 

Biossegurança na Enfermagem 

II 
Atuando na 
Atenção à 
Saúde da 
Criança 

Adolescente, 
Mulher e 
Cliente 

Psiquiátrico 

Ações de Enfermagem em Saúde 
Coletiva 

Ações de Enfermagem na Atenção à 
Saúde da Criança, Adolescente e a Mulher 

Ações de Enfermagem em Saúde 
Mental 

II 
Atuando na 
Saúde do 

Cliente 
Institucionalizad

o 

Ações de Enfermagem à Criança, 
Adulto e Idoso em Tratamento Clínico 

Ações de Enfermagem à Criança, 
Adulto e Idoso em Tratamento Cirúrgico 

Carga Horária do Módulo II 542 108 400 1050 

Formação Intermediária: Auxiliar em Enfermagem 780 120 400 1300 

III 
Atuando no 
Processo de 

Gestão, 
educação e 

Recuperação 
da Saúde 

Gestão do Trabalho em Enfermagem  

 
280 

  

 
20 

 

 
200 

 

 
500 

Ações Educativas de Enfermagem em 
Saúde Coletiva 

Ações de Enfermagem a Cliente em 
Situações de Urgência/Emergência e em 
Estado Grave 

Carga Horária do Módulo III 280 20 200 500 

Total da Carga horária 1060 140 600 1800 

Pré-requisitos para ingresso: Ter idade mínima de 18 anos e ter o ensino médio ou equivalente completo. 

OBSERVAÇÕES: 
1. Horário de funcionamento da Instituição: 7h as 22h 
2. Turno e horário das aulas: matutino-7h45 as 12h/vespertino-13h45 as 18h/noturno-18h45 as 22h. 
3. O item 2 será definido no início de cada período letivo, observada a carga horária aprovada. 
4. Ao concluir os módulos I e II confere se a certificação intermediária em Qualificação Profissional de Auxiliar em 

Enfermagem. 
5. Com a Conclusão do módulo III confere se a diplomação de Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem. 
6. As unidades curriculares do módulo III podem ser oferecidas em parcerias com instituições externas a SES-DF 

Legenda: Pres - presencial; EaD - Educação a Distância; Sim - Simulada 
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Módulo I - Carga Horária - teórica: 250h 

Temática I – Educando para a Saúde 

Unidades Educacionais: 

1. Educação para a Saúde 

2. Segurança no Trabalho e Biossegurança nas Ações de Saúde 

3. Processo de Trabalho em Saúde Coletiva 

4. Primeiros Socorros 

 
 

MÓDULO I – ÁREA TEMÁTICA I 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: Educação para a Saúde 
 

 Princípios de comunicação e educação. 

 Processos didáticos e metodológicos para a educação em saúde. 

 Técnicas e instrumentos pedagógicos de abordagem e sensibilização para 

a educação em saúde. 

 Informação em saúde: fontes, técnicas e ferramentas de busca; Métodos 

de autocuidado em saúde (físico e mental). 

 Nutrição em saúde. 

 Psicologia em saúde. 

 Desenvolvimento sustentável do meio ambiente. 

 Saneamento básico e do meio ambiente: ar, água, lixo, habitações e locais 

de trabalho; seleção. 

 Descarte e reciclagem de lixo. 

 Prevenção e controle de doenças infectocontagiosas e infecto-parasitárias. 

 Noções de imunização. 

 Métodos contraceptivos: tipos, indicação e uso. Infecções sexualmente 

transmissíveis. 

 Cidadania e solidariedade nas relações do serviço de saúde e 

comunidade. 

 Relações humanas na vida e no trabalho: Psicologia, Ética e Bioética. 
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2. UNIDADE EDUCACIONAL: Segurança no Trabalho e Biossegurança 

nas Ações de Saúde 

 
 Saúde e Segurança no Trabalho. 

 Prevenção de acidentes de trabalho; Causas e Formas. 

 Fatores de risco no trabalho – Classificação. 

 Equipamento de proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção 

Coletiva (EPC) – tipos, uso, legislação. 

 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho 

(SST). 

 Epidemiologia da morbidade do trabalho. 

 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – organização, 

funcionamento, legislação. Protocolos nos acidentes de trabalho. 

 Prevenção e combate ao fogo: triângulo do fogo, classes de incêndio, 

agentes, extintores, procedimentos de combate ao fogo e condutas gerais 

em situação de sinistro. 

 Princípios gerais de biossegurança. 

 Conceitos de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e 

esterilização. 

 Técnica de higienização das mãos. 

 Procedimentos de limpeza e desinfecção de ambiente, móveis, 

equipamentos e utensílios de unidades de saúde. 

 Procedimentos de esterilização: funcionamento de equipamentos de 

esterilização química e física. 

 Princípios ativos dos produtos químicos e preparo de soluções. 

 Contaminação radioativa – fontes, prevenção e controle. 

 Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, 

físicos, químicos e radioativos. 
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3. UNIDADE EDUCACIONAL: Processo de Trabalho em Saúde Coletiva 
 

 Sistema e as Políticas de Saúde no Brasil. 

 Direitos e deveres do cliente (usuário). 

 Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

 Vigilância Epidemiológica. 

 Carta dos Direitos do Paciente, proposta no Manual da Comissão 

Conjunta de Acreditação de Hospitais para a América Latina e Caribe. 

 Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Direitos do cliente aos serviços de saúde. 

 Protocolos dos programas institucionais de promoção da saúde e da 

qualidade de vida. 

 Estrutura e funcionamento das organizações sociais (ONGs). 

 Ética e trabalho: a questão dos meios e dos fins no trabalho em saúde, 

conflitos entre dimensão pública e privada da ética e da bioética. 

 Padrões de qualidade na prestação de serviços em saúde. 

 Sistema de informação e registro em saúde. 

 Política Nacional de Humanização (PNH). 

 Estrutura funcional dos ambientes de trabalho em saúde. 

 Trabalho em equipe: comunicação interpessoal e psicologia 

comportamental. 

 
4. UNIDADE EDUCACIONAL: Primeiros Socorros 

 
 Anatomia e fisiologia básica. 

 Epidemiologia do trauma. 

 Avaliação inicial da vítima – prioridades no atendimento. 

 Identificação: da parada respiratória; da parada cardíaca; do estado de 

choque. 

 Técnicas de: reanimação cardiorrespiratória e controle de hemorragias. 

 Atendimento de emergência em ferimentos, queimaduras, choque elétrico, 

desmaios, vertigens, intoxicações,envenenamentos, picada de animais 

peçonhentos, crise convulsiva, estado de choque, corpos estranhos no 

organismo, afogamento. 
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 Imobilização de fraturas, luxações e entorses. 

 Transporte de acidentados. 

 Recursos de atendimento de emergência disponíveis na comunidade. 

 

QUADRO II: MÓDULO I - Área Temática I – Educando para a Saúde 

COMPETÊNCIAS E SEUS SABERES 

 
1. UNIDADE EDUCACIONAL: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 
 

SABER SABER 

Conhecer os meios de comunicação adotados na promoção da educação 

em saúde. 

 Conhecer as ferramentas didático-pedagógicas utilizadas no processo de 

promoção da educação em saúde. 

  Identificar as ferramentas de busca de informação acerca da educação 

em saúde. 

 Entender os métodos para a promoção do autocuidado (físico e mental). 

 Identificar e avaliar riscos do tabagismo,etilismo,dependência química e 

automedicação para a saúde do cliente/comunidade. 

 Reconhecer a importância da preservação do meio ambiente para a 

manutenção da vida. 

  Entender os fundamentos de higiene, saneamento, nutrição e profilaxia 

em saúde. 

 Conhecer as principais doenças infectocontagiosas e/ ou infecto 

parasitárias. 

 Entender os processos técnicos para a prevenção e controle de doenças 

infectocontagiosas e/ou crônicas. 

 Saber os métodos de planejamento familiar e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 Distinguir e correlacionar a importância política, social e psicológica do 

trabalho, com a vida e a saúde do homem na sociedade. 

 Conhecer os princípios da Psicologia, Ética e Bioética que regem as 

relações no trabalho em saúde e a vida em sociedade. 
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SABER FAZER 

 Executar processos de educação em saúde. 

 Construir e adotar materiais e recursos didáticos para a promoção da 

educação em saúde. 

 Utilizar técnicas diversificadas de busca da informação para o processo de 

educação em saúde. 

 Promover o autocuidado físico e mental. 

 Promover ações de saúde para a prevenção e eliminação do tabagismo, 

etilismo, dependência química e automedicação. 

 Aplicar os fundamentos de higiene, nutrição e profilaxia para a promoção 

da saúde do cliente/comunidade. 

 Executar as medidas e técnicas relativas a seleção, descarte e reciclagem 

do lixo. 

 Promover ações de saúde para a prevenção e controle de doenças 

infecto- contagiosas, infecto-parasitárias e crônicas. 

 Promover orientação quanto à adoção do planejamento familiar e 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis ao 

cliente/comunidade. 

 Interagir proativamente com o cliente/comunidade e equipes 

profissionais de saúde, amparadas nos fundamentos de cidadania e 

solidariedade humana. 

 Adotar no ambiente de serviço em saúde uma postura profissional 

fundamentada nos princípios das relações humanas relacionadas à 

psicologia, ética e bioética. 

 Identificar nos ambientes de serviço em saúde fatores de risco a si próprio 

e ao cliente/paciente. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 
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 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade) Compreender as finalidades e os objetivos 

das ações que realiza. 

 Compreender o seu trabalho como parte da totalidade do trabalho de 

enfermagem e da equipe de saúde. 

 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação profissional vigente. 

 Demonstrar responsabilidade para com usuários   e equipe nas situações 

de trabalho. 

 Valorizar aspectos didáticos e metodológicos para a educação em saúde, 

considerando a educação popular em saúde. 

 Compreender sensibilização, humanização e empatia para o 

desenvolvimento educação em saúde. 

 Reconhecer a importância da informação em saúde considerando os 

aspectos científicos, éticos e legais. 

 Respeitar o direito à cidadania, diversidade e solidariedade nas relações 

do serviço de saúde e comunidade. 

 Reconhecer as relações humanas na vida e no trabalho considerando 

princípios de Psicologia, Ética e Bioética. 

 Mobilizar saberes para avaliar contextos e tomar decisões. 

 Interagir com a equipe de trabalho, de acordo com os valores que regem 

o trabalho da enfermagem. 

 Interagir com o usuário e seus familiares, demonstrando atenção às várias 

formas de manifestação de suas necessidades e demandas. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 

2. UNIDADE EDUCACIONAL: SEGURANÇA NO TRABALHO E 

BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE 

 

SABER SABER 

 Conhecer e avaliar os riscos à saúde e suas consequências nos 

ambientes de serviço. 
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 Entender processos e técnicas de orientação e educação para a 

segurança no trabalho e biossegurança. 

 Decodificar a linguagem de sinais utilizados em saúde e segurança no 

trabalho identificadores     dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) e dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) indicados. 

 Compreender as legislações e normas de segurança e os elementos 

básicos de prevenção de acidentes no trabalho. 

 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e aos processos de trabalho 

em saúde, assim como as respectivas ações preventivas. 

 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas 

adequadas de combate ao fogo. 

 Conhecer e avaliartécnicas   adequadas   de   transporte, 

armazenamento, descarte de fluidos e resíduos, assim como de limpeza 

e/ou desinfecção de ambiente e equipamento na área da saúde. 

 Aprender as fontes de contaminação radioativa para prevenção e controle 

dos danos provocados pelas radiações ionizantes. 

 Conhecer os princípios e procedimentos éticos que devem ser adotados 

nas questões de risco à saúde nos ambientes de serviço e notificação de 

incidentes que afetem a si próprio ou a terceiros. 

 
SABER FAZER 

 Atuar como agente educativo nas questões relativas à saúde e segurança 

no trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outras categorias 

profissionais e à população em geral. 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho na sua área de 

atuação na saúde. 

 Utilizar os EPIs de acordo com as normas técnicas especificadas. 

 Manter os EPC em condições de uso. 

 Utilizar e operar equipamentos de trabalho de acordo com os princípios de 

segurança, provendo sua manutenção preventiva. 

 Executar procedimentos e equipamentos adequados de prevenção e 

combate ao fogo. 
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 Aplicar técnicas adequadas de descarte de resíduos biológicos, físicos e 

químicos. 

 Empregar normas de higiene e biossegurança na realização do trabalho 

para proteção da sua saúde e a do cliente/paciente. 

 Realizar limpeza e/ou desinfecção terminal e concorrente dos ambientes 

de trabalho. 

 Aplicar técnicas adequadas de manuseio e descarte de resíduos, fluídos, 

agentes biológicos, físicos, químicos e radioativos segundo as normas de 

biossegurança. 

 Utilizar medidas de segurança no armazenamento, transporte e manuseio 

de produtos. 

 Adotar postura ética na identificação, registro e comunicação de 

ocorrências relativas à saúde e segurança no trabalho que envolva a si 

próprio ou a terceiros. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Compreender e posicionar-se em relação aos efeitos da organização e 

das condições de trabalho sobre os trabalhadores, usuários e sobre o 

próprio processo de trabalho em saúde. 

 Compreender que a saúde é um direito do usuário e do trabalhador como 

cidadão brasileiro e é um dever do Estado. 

 Compreender que os trabalhadores em saúde têm direito ao ambiente de 

trabalho que não ofereça risco à saúde no exercício da profissão. 

 Reconhecer a autonomia do usuário em relação à sua própria saúde e 

atuar de forma proativa junto à equipe de enfermagem e multiprofissional 

em saúde. 
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3. UNIDADE EDUCACIONAL: PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

COLETIVA 

 

SABER FAZER 

 Entender a estrutura e organização do Sistema de Saúde vigente no país. 

 Conhecer a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de 

saúde. 

 Compreender as políticas de Saúde e Cidadania, identificando suas 

possibilidades de atuação como cidadão e como profissional nas questões 

de saúde. 

 Identificar as organizações sociais existentes na comunidade. 

 Correlacionar as necessidades humanas básicas com as necessidades de 

saúde do cliente/paciente/comunidade. 

 Reconhecer o direito das minorias étnicas e dos portadores de 

necessidades especiais à assistência em saúde. 

 Conhecer as estratégias empregadas pela população local para viabilizar 

o atendimento das necessidades de saúde. 

 Saber e identificar registros relativos à pesquisa do perfil de saúde de sua 

região. 

 Compreender os riscos de iatrogênicas na execução de procedimentos 

técnicos; de forma a eliminar ou reduzir os danos ao cliente/comunidade. 

 Conhecer as entidades de classe e as organizações de interesse da área 

de Saúde e de defesa da cidadania. 

 
SABER FAZER 

 Identificar as estruturas e a organização do trabalho em saúde existente 

na comunidade em que atua. 

 Atuar no serviço de saúde, amparado pelos princípios e legislação que 

ampara os seus usuários. 

 Registrar ocorrências e serviços realizados, inclusive utilizando 

ferramentas de informática, com a finalidade de facilitar a prestação de 
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informações ao cliente/paciente, a outros profissionais e ao sistema de 

saúde. 

 Utilizar estratégias de negociação para o trabalho na equipe de saúde, 

objetivando a administração de conflitos e a viabilização de consenso. 

 Empregar princípios da qualidade na prestação de serviços de saúde. 

 Estimular e promover a organização social da comunidade para a 

resolução de problemas relativos à saúde. 

 Divulgar aos clientes/pacientes as organizações sociais existentes na 

comunidade. 

 Promover e priorizar o acesso das minorias étnicas e dos portadores de 

necessidades especiais à assistência em saúde. 

 Planejar e organizar seu trabalho tendo como ponto de partida a pesquisa 

do perfil de saúde de sua região. 

 Promover ações que eliminem ou reduzam os riscos de dados de 

iatrogênicas na execução de procedimentos técnicos. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Desenvolver a capacidade investigativa, a criatividade e a capacidade de 

aprender a aprender. 

 Reconhecer os direitos do cidadão relativos à saúde. 

 Criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma. 

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho. 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais 

considerando o bem estar e os direitos dos usuários. 

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde. 
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 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde. 

 
4. UNIDADE EDUCACIONAL: PRIMEIROS SOCORROS 

 
 

SABER SABER 

Conhecer as diferentes partes do corpo humano. 

Atuar como cidadão e profissional de Saúde na prestação de primeiros 

socorros a vítimas de acidente ou mal súbito visando manter a vida e prevenir 

complicações até a chegada de atendimento médico. 

Avaliar a vítima com vistas a determinar as prioridades de atendimento em 

situações de emergência e trauma. 

Identificar os recursos disponíveis na comunidade de forma a viabilizar o 

atendimento de emergência eficaz, o mais rapidamente possível. 

 
SABER FAZER 

 Identificar as partes do corpo humano e suas respectivas funções. 

 Prestar primeiros socorros à vítimas de acidentes ou mal súbito 

observando a escala de prioridades preconizada para o atendimento. 

 Providenciar socorro médico e/ou realizar imobilização e transporte 

adequado da vítima. 

 Proceder às manobras de ressuscitação cardiorrespiratória sempre que 

indicado. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Compreender as finalidades e os objetivos das ações que realiza. 

 Compreender o seu trabalho como parte da totalidade do trabalho de 

enfermagem e da equipe de saúde. 

 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação vigente. 
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 Demonstrar responsabilidade para com os usuários e a equipe nas 

situações de trabalho. 

 Compreender a importância em atendimento de emergência disponível 

sem distinção de raça, credo, gênero, opção sexual. 
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Módulo II - Carga Horária (teórica e prática): 1050h 

Área Temática I – Atuando no processo de organização, na promoção da saúde 

e prevenção de agravos. 

5. Unidades Educacionais: 

6. Processo de Trabalho em Enfermagem 

7. Biossegurança na Enfermagem 
 

 

MÓDULO II - Área Temática I 

BASES TECNOLÓGICAS 
 
 

 Processo de Trabalho em Enfermagem 

 História da Enfermagem. 

 Legislação educacional relativa à formação do pessoal de enfermagem. 

 Entidades: ABEN, COREN, COFEN, sindicatos (finalidades, dinâmica de 

funcionamento). 

 Noções gerais de bioética, conduta humana, valores e significados, 

situações e dilemas éticos. 

 Código de ética dos profissionais de Enfermagem. 

 Lei do exercício profissional. 

 Organização, estrutura e funcionamento da Enfermagem dentro das 

instituições de saúde. 

 Formas de emprego (cooperativa, cuidado domiciliar, contrato temporário 

público e privado). 

 Biossegurança na Enfermagem 

 Prevenção e controle da infecção. 

 Normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo, desinfecção, 

esterilização, manuseio e estocagem de materiais. 

 Princípios ativos dos produtos químicos e preparo de soluções. 

 Métodos de esterilização. 

 Técnicas de limpeza concorrente, terminal e específicas. 
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 Técnicas de isolamento. 

 Centro de material e esterilização. 

 Técnica de higienização de mãos. 

 Limpeza e desinfecção de ambientes, móveis, equipamentos, materiais e 

utensílios hospitalares. 

 Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH): histórico da sua 

criação, bases legais, finalidades, normas e estrutura organizacional. 

 Biossegurança; 

 Fontes de contaminação radioativa – prevenção e controle. 

 Métodos de esterilização: funcionamento de equipamentos de 

esterilização de ação química e física: protocolos técnicos e manuseio. 

 Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde, 

especialmente os materiais perfuro cortantes. 

 Normas regulamentadoras, específicas para o descarte de resíduos 

biológicos. 

 Técnica de calçar luvas. 

 

QUADRO IV: Módulo II – ÁREA TEMÁTICA I – Atuando no processo de 

organização, na promoção da saúde e prevenção de agravos. 

 
COMPETÊNCIAS E SABERES 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: PROCESSO DE TRABALHO EM 

ENFERMAGEM 

 
SABER SABER 

 Conhecer a história da Enfermagem e sua evolução. 

 Conhecer as entidades de classe e as organizações. 

 Distinguir as finalidades das diversas entidades de classe da Enfermagem. 

 Conhecer os dispositivos legais que orientam a formação e o exercício dos 

profissionais de enfermagem. 

 Reconhecer a estrutura, organização e funcionamento da 

enfermagem dentro das instituições de saúde. 
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 Identificar os membros da equipe de Enfermagem e suas respectivas 

funções. 

 Reconhecer as diversas formas de trabalho dos profissionais de 

Enfermagem. 

 Compreender a importância dos registros dos procedimentos de 

enfermagem. 

 Conhecer princípios básicos de informática aplicados à enfermagem. 

 

SABER FAZER 

 Participar das entidades de classe. 

  Interagir com a equipe de trabalho em prol da organização e eficácia dos 

serviços de saúde. 

  Executar o Plano de Cuidados de Enfermagem, em conjunto com a 

equipe. 

 Realizar o registro das ocorrências, observações e práticas que 

constituem a assistência de Enfermagem. 

 Executar os cuidados de enfermagem observando princípios técnico- 

científicos. 

 Utilizar tecnologia aplicada à enfermagem. 

 

SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade-de 

(assiduidade e pontualidade) 

 Desenvolver a capacidade investigativa, a criatividade e a capacidade de 

aprender a aprender. 

 Reconhecer os direitos do cidadão relativos à saúde. 

 Criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma. 

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho. 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 
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 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais, 

considerando o bem estar e os direitos dos usuários. 

 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores éticos-morais, 

considerando o bem estar e os direitos do usuário. 

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde. 

2. UNIDADE EDUCACIONAL: BIOSSEGURANÇA NA ENFERMAGEM 

SABER SABER 

 Conhecer os conceitos e princípios sobre assepsia, antissepsia, 

desinfecção, descontaminação e esterilização, identificando suas 

características. 

 Saber os agentes utilizados na descontaminação, 

 limpeza, antissepsia, desinfecção e esterilização de materiais. 

 Interpretar normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo, 

desinfecção, esterilização e estocagem de materiais. 

 Conhecer a organização, a estrutura e o funcionamento de um Centro de 

Material e Esterilização. 

 Correlacionar o método de esterilização adequado a cada tipo de material. 

 Identificar os diversos tipos de materiais e instrumentos processados no 

Centro de Material. 

 Compreender os cuidados especiais relacionados ao manuseio do 

material esterilizado. 

 Conhecer as finalidades, a estrutura e o funcionamento do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar – SCIH. 

 Reconhecer sua prática. 

 profissional como um dos fatores que interferem nos índices de infecção 

hospitalar. 

 Compreender a técnica da higienização das mãos como um dos 

procedimentos básicos no controle da infecção hospitalar. 

 Entender normas de segurança no tratamento de clientes/pacientes. 
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 Interpretar normas de segurança no trabalho e prevenir acidentes com 

perfuro cortante. 

 Conhecer, interpretar e aplicar o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

 Reconhecer as consequências ético-legais da inadequada assistência de 

enfermagem. 

 
SABER FAZER 

 Utilizar a técnica de isolamento. 

 Executar técnica aséptica nos procedimentos invasivos visando proteger o 

cliente/paciente de contaminações. 

 Preparar e utilizar soluções químicas na desinfecção concorrente e 

terminal do ambiente de trabalho e outros. 

 Descontaminar, limpar, preparar, esterilizar e/ou desinfetar e armazenar os 

diversos tipos de materiais. 

 Manusear e descartar adequadamente os resíduos biológicos. 

 Proceder a higienização das mãos antes e após a realização de 

procedimentos técnicos e do atendimento aos clientes/pacientes. 

 Adotar normas de segurança no trabalho, principalmente as relativas à 

prevenção de acidentes com perfuro cortantes. 

 Utilizar luvas de acordo com a normatização atual. 

 Executar os cuidados de enfermagem observando princípios técnico- 

científicos. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais, 

considerando o bem estar e os direitos dos usuários. 

02797488
Carimbo



Plano de Curso-Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem –página: 44 

 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

 Compreender o seu trabalho como parte da totalidade do trabalho de 

enfermagem e da equipe de saúde. 

 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação profissional vigente. 

 Demonstrar responsabilidade para com usuários e equipe nas situações 

de trabalho. 
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Módulo II 

Área Temática II – Atuando na Atenção à Saúde da Criança, Adolescente, 

Mulher e Cliente Psiquiátrico 

Unidades Educacionais: 

1. Ações de Enfermagem em Saúde Coletiva 

2. Ações de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança, Adolescente e 

à Mulher 

3. Ações de Enfermagem em Saúde Mental 

MÓDULO II - Área Temática II 

BASES TECNOLÓGICAS 

 
1. Ações de Enfermagem em Saúde Coletiva 

 
 

 Princípios/conceitos e terminologias em Saúde Coletiva. 

 Trabalho de entidades e órgãos responsáveis por medidas de execução, 

combate, controle e erradicação de doenças transmissíveis. 

 Trabalho de instituições locais e/ou regionais responsáveis pela educação 

em Vigilância Epidemiológica e pela fiscalização em Vigilância Sanitária. 

 Focos de contaminação, vias de transmissão, medidas de prevenção, 

controle e tratamento das doenças prevalentes na região. 

 Técnicas de aplicação de imunobiológicos. 

 Técnicas de transporte, armazenamento e conservação de 

imunobiológicos: controle da Rede de Frio. 

 Noções de Imunologia. 

 Recursos da comunidade para as ações de saúde coletiva. 
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 Noções de Anatomia e Fisiopatologia, das doenças transmissíveis 

prevalentes na região, focos de contaminação, vias de transmissão, 

medidas de prevenção, controle e tratamento dessas doenças. 

 Programa Nacional de Imunização: protocolos, diretrizes, normas técnicas 

para aplicação de vacinas. 

 Efeitos adversos das vacinas. 

 Desenvolvimento, crescimento, evolução e envelhecimento humano no 

ciclo vital. 

 Necessidades humanas básicas em cada etapa do ciclo vital. 

 Ações da vigilância sanitária em relação a produtos alimentares, 

domiciliares, medicamentos, serviços de saúde e meio ambiente. 

 Psicologia e Sociologia aplicadas. 

 Técnicas de comunicação interpessoal. 

 Técnicas de mobilização social. 

 Programas do Ministério da Saúde (programas e protocolos (saúde da 

mulher, criança, adolescente, idosos, doenças emergenciais e outros): 

 Técnicas de seleção, conservação e condições de higiene no consumo 

dos alimentos. 

 Nutrição nas diversas etapas do ciclo vital. 

 Materiais necessários ao exame clínico: geral e especializado. 

 Medidas antropométricas. 

 Sinais vitais(fundamentação científica). 

 Técnica de verificação de peso, altura e sinais vitais (parâmetros normais). 

 Noções básicas de exames clínicos e exame físico. 

 Posições para exames. 

 Normas e rotinas de registros em formulários padronizados. 

 Noções básicas sobre os principais exames laboratoriais, radiológicos e 

especializados. 

 Materiais e equipamentos utilizados. 

 Normas técnicas e rotinas sobre coleta de materiais para exames. 
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2. Ações de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança, 

Adolescente e à Mulher 

 
 Aspectos biológicos e culturais que influenciam a saúde da mulher, da 

criança e do adolescente (raça, etnia e gênero). 

 Enfermagem gineco-obstetrícia, planejamento familiar, pré-natal. 

 Grupo de apoio à mulher e à gestante. 

 Puericultura. 

 Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido. 

 Normas técnicas sobre funcionamento de aparelhos. 

 Noções de imunologia. 

 Nutrição aplicada à enfermagem nas diversas fases da vida. 

 Reprodução humana, gestação, parto, puerpério. 

 Principais situações de riscos e vulnerabilidade que envolvem o 

adolescente. 

 Comportamento de risco. 

 Crescimento e desenvolvimento do adolescente normal. 

 Noções de anatomia, fisiologia, patologias nos diversos ciclos de vida. 

 

 
3. Ações de Enfermagem em Saúde Mental 

 
 

 Evolução histórica da assistência à Saúde Mental e da Psiquiatria. 

 Políticas de Saúde que normatizam a assistência à Saúde Mental. 

 Medidas de prevenção de transtornos mentais. 

 Características do ser humano dentro da visão holística. 

 Categorias de transtornos mentais e de comportamento. 

 Classificação de transtornos mentais, drogadição e seus determinantes. 

 Atuação da equipe multiprofissional de saúde na prevenção da 

drogadição. 

 Psicologia e Psicopatologia do desenvolvimento humano. 

 Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso: influência das substâncias 

químicas na fisiologia cerebral. 
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 Sinais, sintomas e formas de tratamento dos principais transtornos 

mentais tanto nos seus quadros agudos quanto crônicos. 

 Procedimentos e cuidados de enfermagem em saúde mental e 

emergências psiquiátricas. 

 Noções sobre as diversas modalidades de recreação:ludoterapia, 

musicoterapia, atividades físicas e artísticas, horticultura, jardinagem e 

outros. 

 Técnicas de contenção. 

 Noções de Psicofarmacologia. 

 Noções de Psicoterapia. 

 Técnicas de Comunicação para grupos específicos. 

 

I.  QUADRO VI - MÓDULO II - ÁREA TEMÁTICA II - Atuando na 

Atenção à Saúde da criança, adolescente, mulher e cliente 

psiquiátrico 

 
COMPETÊNCIAS E SEUS SABERES 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações Básicas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

 

SABER SABER 

 Conhecer os princípios e os termos mais utilizados em Saúde Coletiva. 

 Entender a organização das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, e a 

forma de atuação na comunidade. 

 Compreender o sistema de informação e notificação compulsória adotada 

pelo Ministério da Saúde. 

 Aprender as principais doenças transmissíveis e parasitárias. 

 Conhecer o panorama epidemiológico do Distrito Federal. 

 Saber as medidas de proteção/prevenção a serem adotadas pela 

população em surtos, endemias e epidemias. 

 Conhecer as principais doenças endêmicas. 
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 Identificar situações de risco e agravos à saúde e informar à vigilância 

epidemiológica. 

 Conhecer as técnicas de administração de imunobiológicos. 

 Identificar os efeitos adversos dos imunobiológicos. 

 Conhecer e selecionar as técnicas de armazenamento, de conservação e 

de transporte adequadas a cada tipo de vacina (Rede de Frio). 

  Saber a competência do Serviço de Controle de Zoonoses do Distrito 

Federal. 

 Conhecer as técnicas de mobilização de grupos. 

 Entender os Programas desenvolvidos em Saúde Coletiva, preconizados 

pelo Ministério da Saúde. 

 Conhecer os métodos para armazenamento, manipulação e conservação 

dos alimentos. 

 Identificar, caracterizar as medidas antropométricas, sinais vitais, 

reconhecendo a importância das mesmas na avaliação da saúde do 

cliente/ paciente. 

 Conhecer noções gerais sobre sinais e sintomas apresentados pelo 

cliente/paciente. 

 Entender e caracterizar os principais exames, as posições corretas, 

materiais e equipamentos utilizados, e os cuidados básicos de 

enfermagem. 

 
SABER FAZER 

 Integrar a equipe de saúde coletiva. 

 Atuar na Saúde Coletiva, utilizando normas preconizadas pelas Vigilâncias 

Epidemiológica e Sanitária. 

 Proceder utilizando os termos apropriados e utilizados em Saúde Coletiva. 

 Registrar as doenças de notificação compulsória em impressos próprios. 

 Adotar as medidas de prevenção/proteção recomendadas para doenças 

transmissíveis. 

 Reconhecer sinais e sintomas de doenças transmissíveis e parasitárias. 

 Esclarecer a população acerca das medidas de proteção/prevenção a 

serem adotadas em surtos, epidemias e endemias. 
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 Reconhecer sinais e sintomas das principais doenças endêmicas. 

 Integrar as equipes multidisciplinares nas ações de Vigilância 

epidemiológico Sanitária. 

 Fazer levantamento das características sociopolíticas, econômicas e 

culturais da comunidade. 

 Levantar dados de morbimortalidade, de riscos e agravos à saúde. 

  Vacinar, segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério 

da Saúde. 

 Registrar vacinas aplicadas em cartão próprio. 

 Informar quanto aos efeitos adversos das vacinas e data de retorno às 

Unidades Básicas de Saúde. 

 Manusear imunobiológicos conservando-os de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde. 

 Utilizar técnicas de mobilização de grupos. 

 Atuar nos programas preconizados pelo Ministério da Saúde. 

 Aplicar conhecimentos sobre alimentação saudável. 

 Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e posicionar o 

cliente/paciente antes e durante o exame a ser realizado. 

 Auxiliar e/ou proceder a coleta,identificar acondicionar e caminhar material 

para exame. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Desenvolver a capacidade investigativa, a criatividade e a capacidade de 

aprender a aprender. 

 Reconhecer os direitos do cidadão relativos à saúde. 

 Criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma. 

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho. 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 
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 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais, 

considerando o bem-estar e os direitos dos usuários. 

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde 

 
2. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de Enfermagem à criança, 

Adoslescente, Jovem e Mulher. 

 

SABER SABER 

 Conhecer as técnicas de coleta, identificação, acondicionamento, 

guarda, conservação e encaminhamento dos materiais coletados. 

 Conhecer os fatores biopsicossociais e culturais que influenciam a saúde 

da mulher, da criança e do adolescente. 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológicos a partir 

da puberdade até o climatério. 

 Identificar as fases do ciclo reprodutivo da mulher e os métodos 

contraceptivos. 

 Conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde da criança. 

 Conhecer os parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas 

diferentes faixas etárias. Identificar sinais e sintomas que indiquem 

alterações fisiológicas, psicológicas e patológicas da criança e do pré- 

adolescente. 

 Identificar na criança e no pré- adolescente sinais e sintomas de 

submissão a riscos. 

 Conhecer a organização, estrutura e funcionamento das unidades 

pediátrica, ginecológica e obstétrica. 

 Conhecer os métodos de prevenção e controle das infecções perinatais. 

 Conhecer os aspectos que permeiam as ações de enfermagem à mulher, 

à criança e ao adolescente. 
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SABER FAZER 

 Executar técnicas de mensuração antropométrica (peso, altura) e verificar 

sinais vitais. 

 Operar equipamentos e manusear materiais necessários ao exame. 

 Registrar sinais e sintomas, coletas de exames, encaminhamentos, 

ocorrências e cuidados prestados, de acordo com as exigências e normas. 

 Posicionar o cliente/paciente de acordo com o exame a ser realizado. 

 Prestar cuidados de enfermagem à mulher. 

 Realizar procedimentos de enfermagem relacionados aos aspectos 

ginecológicos e de prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama. 

 Realizar atendimento à mulher no planejamento familiar e no ciclo grávido- 

puerperal. 

 Registrar o acompanhamento pré- natal de baixo risco no cartão da 

gestante. 

 Operar equipamentos e manusear materiais e instrumentos utilizados em 

centros cirúrgicos, alojamentos conjuntos e unidades neonatais de 

tratamento intermediário. 

 Prestar cuidados de enfermagem ao recém-nascido e lactente sadios, 

 doentes e em situações de risco. 

 Operar quipamentos e manusear materiais e instrumentos utilizados na 

assistência de enfermagem à criança e ao pré-adolescente. 

 Realizar o controle antropométrico da criança e do pré- adolescente. 

 Registrar o acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento da 

criança e do pré-adolescente. 

 Prestar assistência de enfermagem ao adolescente e ao jovem sadio, 

doente e em situações de risco. 

 Utilizar técnicas de mobilização de grupos. 

 Estabelecer comunicação eficiente com os clientes/pacientes, seus 

familiares e responsáveis e a equipe de trabalho. 

 Realizar ações que promovam bem estar e melhorem a qualidade de vida 

da mulher, da criança e do adolescente. 

02797488
Carimbo



Plano de Curso-Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem –página: 53 

 

SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Desenvolver a capacidade investigativa, a criatividade e a capacidade de 

aprender a aprender. 

 Reconhecer os direitos do cidadão relativos à saúde. 

 Criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma. 

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho. 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais, 

considerando o bem-estar e os direitos dos usuários. 

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde. 

 
3. UNIDADE EDUCACIONAL: Ação de Enfermagem em Saúde Mental 

 
 

SABER SABER 

 Conhecer a evolução histórica, as políticas e os princípios que regem a 

assistência à saúde mental, identificando os diversos níveis de atuação e 

as alternativas de tratamento. 

 Interpretar leis específicas da saúde mental, dos tratamentos psiquiátricos 

e o código dos Direitos Humanos. 

 Caracterizar as necessidades humanas básicas do cliente/paciente com 

transtornos mentais. 

 Compreender as categorias de transtornos mentais e de comportamento. 

 Entender os sinais e sintomas dos quadros agudos e crônicos de 

transtornos mentais. 

 Conhecer as diversas formas de prevenção e tratamento dos transtornos 

mentais e dos usuários de drogas. 
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 Conhecer formas de prevenção da drogadição e tratamento para usuários 

de drogas. 

 Saber quais os tipos de drogas e seus efeitos nos usuários (maconha, 

LSD, cocaína, tabaco, heroína, álcool, anfetamina e outros). 

 Compreender os aspectos 

 

SABER FAZER 

 Prestar cuidados de enfermagem que atendam as necessidades humanas 

básicas do cliente/paciente com intercorrências psiquiátricas e usuários de 

diferentes drogas. 

 Estabelecer comunicação eficiente como cliente/paciente e seus 

familiares. 

 Participar das atividades de terapia ocupacional com os clientes/ 

pacientes. 

 Administrar medicamentos por diversas vias. 

 Realizar atividades educativas para a prevenção da drogadição. 

 

SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Reconhecer os direitos do cidadão relativos à saúde. 

 Criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma. 

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho. 

 Reconhecer e exercitar seus direitos, sua autonomia e seu 

autodesenvolvimento nas ações junto ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

 Respeitar os seus próprios sentimentos, atitudes e valores ético-morais, 

considerando o bem-estar e os direitos dos usuários. 

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde. 

 Demonstrar apreço pelas diretrizes e políticas nacionais na condução do 

processo saúde- doença. 
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 Demonstrar apreço pela estrutura funcional dos ambientes de trabalho em 

saúde. 

 Compreender o trabalho em equipe: comunicação interpessoal e 

psicoterapia para o desenvolvimento das ações em saúde. 
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Módulo II 

Área Temática III – Atuando na Saúde do Cliente Institucionalizado 

Unidades Educacionais: 

1. Ações de Enfermagem à Criança, Adulto e Idoso em Tratamento 

Clínico. 

2. Ações de Enfermagem à Criança, Adulto e Idoso em Tratamento 

Cirúrgico. 

 
MÓDULO II - Área Temática III 

 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de Enfermagem à Criança, Adulto e 

Idoso em Tratamento Clínico. 

 
 Organização, estrutura e funcionamento de uma Unidade de Internação 

Clínica. 

 Organização, estrutura e funcionamento da Unidade de Nutrição e 

Dietética. 

 Materiais necessários ao exame clínico: geral e especializado. 

 Noções básicas de exames clínicos e exame físico. 

 Posições para exames. 
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 Técnicas básicas de enfermagem para a higiene, conforto, segurança, 

alimentação, hidratação, eliminações, recreação, exercícios e tratamentos 

do cliente/paciente. 

 Avaliação do estado nutricional do cliente/paciente por exames 

antropométricos. 

 Noções básicas sobre os principais exames laboratoriais, radiológicos e 

especializados. 

 Materiais e equipamentos utilizados. 

 Normas técnicas e rotinas sobre coleta de materiais para exames. 

 Psicologia e Sociologia aplicadas. 

 Características gerais do ser humano sadio dentro da visão holística: fases 

de desenvolvimento e comportamento orgânico e emocional. 

 Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 Técnicas básicas de Enfermagem em higiene, conforto e segurança do 

paciente. 

 Técnicas de procedimentos e cuidados de enfermagem em unidade de 

clínica médica. 

 Administração de dietas progressivas hospitalares e nutrição enteral. 

 Aspectos fisiológicos, psicológicos, nutricionais, sociais e patológicos do 

envelhecimento. 

 Noções de nutrição. 

 Noções de anatomia e fisiopatologia dos agravos clínicos de saúde mais 

comuns. 

 Prevenção, tratamento e reabilitação das afecções clínicas mais comuns 

nos adultos e idosos. 

 Noções sobre limitações e sequelas consequentes às principais doenças 

clínicas. 

 Noções sobre as principais próteses/órteses e sua utilização. 

 Grupos de apoio a pacientes portadores de sequelas de doenças 

deformantes. 

 Bases técnico-científicas para a administração de medicamentos por 

diversas vias. 

 Noções de farmacologia: interações medicamentosas e nutricionais. 
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 Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos. 

 Uso, armazenamento, conservação e descarte, seguros, de 

antineoplásicos no meio ambiente. 

 Normas e rotinas de registros de enfermagem e em formulários 

padronizados. 

 Tipos de feridas e características dos diversos tipos de curativos simples. 

 Antissépticos e produtos utilizados em curativos simples. 

 Normas e rotinas para prevenção e controle de infecções hospitalares. 

 Normas técnicas sobre o funcionamento dos materiais e equipamentos 

específicos. 

 Bases da comunicação eficiente em saúde. 

 
 
 

2. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de Enfermagem à Criança, Adulto e 

Idoso em Tratamento Clínico. 

 
 Organização, estrutura e funcionamento de um Centro Cirúrgico, Centro 

de Recuperação Pós-anestésica e Unidade de Internação Cirúrgica. 

 Teoria das Necessidades Básicas. 

  Técnicas básicas de Enfermagem em higiene, conforto e segurança do 

paciente. 

 Técnicas básicas de preparo psicológico, nutricional e físico do paciente 

no pré, trans e pós-operatório. 

 Processo de trabalho em Centro Cirúrgico, Centro de Recuperação Pós 

anestésica e Unidade de Internação Cirúrgica. 

 Técnicas de circulação e instrumentação em sala de cirurgia. 

 Técnicas de manuseio de material e instrumental cirúrgico estéril e 

contaminado. 

 Normas e rotinas de anotações e registros em formulários padronizados. 

 Técnicas de transporte do paciente no pré e pós-operatório. 

 Cuidados gerais e específicos de enfermagem no pré, no trans e no pós- 

operatório. 

 Normas e rotinas de anotações e registros em formulários padronizados 
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 Procedimentos indicados para cirurgias limpas e contaminadas antes, 

durante e após o ato cirúrgico. 

 Técnicas de posicionamento correto no leito e na mesa de operação. 

 Fisiopatologia dos principais agravos à saúde que determinam a 

necessidade de tratamento cirúrgico. 

 Cuidados de enfermagem gerais e específicos no pré-operatório imediato , 

mediato e tardio. 

 Cuidados de enfermagem voltados para a parte nutricional, dando enfoque 

às dietas progressivas hospitalares. 

 Alterações fisiológicas decorrentes de cirurgias. 

 Indicativos da recuperação dos níveis de consciência e dos sentidos. 

 Desconforto e complicações no pós-operatório: sinais, sintomas e 

cuidados de enfermagem. 

 Noções básicas de controle hidroeletrolítico. 

 Drenos, cateteres e sondas utilizados em cirurgia. 

 Técnicas de preparo, conservação e administração de medicamentos 

pelas diversas vias. 

 Noções de farmacologia aplicadas a clínica cirúrgica e centro cirúrgico. 

 Materiais necessários ao exame clínico: geral e especializado. 

 Noções básicas de exames clínicos e exame físico. 

 Posições para exames. 

 Noções básicas sobre os principais exames laboratoriais, radiológicos e 

especializados. 

 Materiais e equipamentos utilizados. 

 Normas técnicas e rotinas sobre coleta de materiais para exames. 

 Normas técnicas e manuais de utilização de aparelhos e equipamentos 

específicos. 

 Normas técnicas de anotações e registros de procedimentos e 

ocorrências. 
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SOBECC. PRÁTICAS RECOMENDADAS SOBECC. SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE 

MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO. SÃO PAULO: SOBECC, 2013. 

 
I. QUADRO VIII: MÓDULO II - Área Temática III - Atuando na Saúde do 

Cliente Institucionalizado 

 
COMPETÊNCIAS E SEUS SABERES 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de enfermagem da criança, adulto e idoso 

em tratamento clínico 

 

SABER SABER 

 Entender o atendimento das necessidades humanas básicas do 

cliente/paciente. 

 Conhecer o processo de envelhecimento nos seus aspectos nutricionais, 

fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos. 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios clínicos e psicológicos 

e suas complicações no organismo. 

 Caracterizar a prevenção, o tratamento e a reabilitação das afecções 

clínicas que mais comumente afetam adultos e idosos. 

 Conhecer noções de farmacologia, interações medicamentosas, 

nutricionais, as diversas vias e técnicas utilizadas para administrar 

medicamentos. 

 Compreender normas de segurança relativas à manipulação e 

administração de antineoplásicos. 

02797488
Carimbo



Plano de Curso-Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem –página: 62 

 

 Conhecer as normas relativas aos registros de enfermagem. 

 Caracterizar os diversos tipos de curativos simples. 

 Compreender a ação de antissépticos e produtos utilizados em curativos. 

 Interpretar as normas relativas à prevenção e ao controle de infecção 

hospitalar na Unidade. 

 Interpretar as normas técnicas sobre o funcionamento dos materiais e 

equipamentos específicos. 

 Aprender o processo da comunicação eficiente em saúde. 

 Conhecer a organização, a estrutura e o funcionamento de um Centro 

Cirúrgico, de uma Unidade de Recuperação pós-anestésica e de uma 

Unidade de Internação Cirúrgica. 

 Conhecer as teorias das necessidades humanas básicas do 

paciente/cliente. 

 Entender as técnicas de enfermagem relacionadas à higiene, conforto e 

segurança do cliente/paciente. 

 Conhecer as atividades de enfermagem realizadas no Centro Cirúrgico. 

 Apreender os procedimentos indicados para cirurgias. 

 Entender os cuidados de enfermagem a serem prestados ao 

cliente/paciente, nos períodos pré, trans e pós-operatório das intervenções 

cirúrgicas. 

 Conhecer e identificar as alterações fisiológicas decorrentes de cirurgia. 

 Conhecer e identificar precocemente os sinais e sintomas de 

complicações respiratórias, circulatórias e infecciosas. 

 Entender noções dos medicamentos mais utilizados em clínica cirúrgica, 

centro cirúrgico e sala de recuperação pós-anestésica. 

 Conhecer e caracterizar os principais exames, posições corretas, materiais 

e equipamentos utilizados, e cuidados básicos de enfermagem 

 Saber as técnicas de coleta, identificação, acondicionamento, guarda, 

conservação e encaminhamento dos materiais coletados. 

 Compreender as normas técnicas de registros de procedimentos e 

ocorrências no pré, trans e pós- operatório. 

 
SABER FAZER 
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 Auxiliar o processo administrativo da unidade. 

 Aplicar cuidados de acordo com a prescrição multidisciplinar. 

 Identificar sinais de má nutrição, alterações fisiológicas, psicológicas no 

processo de envelhecimento. 

 Reconhecer sinais e sintomas que indiquem distúrbios clínicos, 

psicológicos no organismo. 

 Estimular a capacidade funcional do cliente/paciente ao máximo, 

auxiliando sua adaptação às limitações consequentes à doença. 

 Ensinar ao cliente/paciente técnicas que promovam o autocuidado. 

 Orientar   os clientes/pacientes portadores de sequelas de doenças 

deformantes aos grupos de apoio específicos. 

 Administrar medicamentos por diversas vias. 

 Reconhecer sinais e sintomas de reações adversas aos medicamentos. 

 Aplicar normas de segurança para si e para o cliente/paciente ao lidar com 

tratamentos antineoplásicos. 

 Registrar sinais e sintomas, coletas de exames, encaminhamentos, 

ocorrências e cuidados prestados, de acordo com as exigências e normas, 

utilizando terminologia específica da área. 

 Utilizar antissépticos de acordo com as recomendações do fabricante. 

 Utilizar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individuais – EPI, 

no atendimento de pacientes em situações clínicas. 

 Operar equipamentos e manusear materiais necessários ao exame. 

 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/paciente com vistas à 

efetividade das ações realizadas. 

 Auxiliar nos processos administrativos das Unidades de Centro Cirúrgico, 

Unidade de Recuperação Pós-Anestésica e Clínica Cirúrgica. 

 Identificar as necessidades humanas básicas do paciente/cliente. 

 Realizar as técnicas de enfermagem para higiene, conforto e segurança 

do cliente/ paciente. 

 Apoiar os clientes/pacientes que apresentem insegurança consequente à 

hospitalização e ao ato cirúrgico. 

 Realizar procedimentos de enfermagem em Centro Cirúrgico. 

 Registrar ocorrências e cuidados prestados no pré, trans e pós- operatório. 
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 Preencher formulários padronizados. 

 Operar materiais e equipamentos específicos. 

 Transportar o paciente no pré e pós-operatório. 

 Realizar os procedimentos indicados para cirurgias contaminadas antes, 

durante e após a realização das mesmas. 

 Realizar posicionamento correto, mudanças de decúbito e proteção dos 

membros e tronco do cliente/paciente de modo a evitar complicações e 

sequelas. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e de aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Compreender as finalidades e os objetivos das ações que realiza. 

 Compreender o seu trabalho como parte do trabalho de enfermagem e de 

saúde. 

 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação profissional vigente. 

 Demonstrar responsabilidade para com usuários e equipe nas situações 

de trabalho. 

 Compreender a importância em atendimento de emergência disponível 

sem distinção de raça, credo, gênero, opção sexual. 

 

2. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de enfermagem à criança, adulto e idoso 

em tratamento cirúrgico. 

 

SABER SABER 

 Conhecer a organização, a estrutura e o funcionamento de Centro 

Cirúrgico, de Unidade de Recuperação pós-anestésica e de Unidade de 

Internação Cirúrgica. 

 Entender as teorias das necessidades humanas básicas do 

paciente/cliente. 
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 Conhecer as técnicas de enfermagem relacionadas à higiene, ao conforto 

e à segurança do cliente/ paciente. 

 Compreender as atividades de enfermagem realizadas em Centro 

Cirúrgico. 

 Conhecer os procedimentos indicados para intervenções cirúrgicas. 

 Conhecer os cuidados de enfermagem a serem prestados ao 

cliente/paciente, nos períodos pré, trans e pós-operatório das intervenções 

cirúrgicas. 

 Conhecer e identificar as alterações fisiológicas decorrentes de cirurgia. 

 Conhecer e identificar precocemente os sinais e sintomas de 

complicações respiratórias, circulatórias e infecciosas. 

 Conhecer noções dos medicamentos mais utilizados em centro cirúrgico, 

sala de recuperação pós-anestésica e clínica cirúrgica. 

 Identificar e caracterizar os principais exames, as posições corretas, 

materiais e equipamentos utilizados, e os cuidados básicos de 

enfermagem. 

 Entender as técnicas de coleta, identificação, acondicionamento, guarda, 

conservação e encaminhamento dos materiais coletados. 

 Compreender as normas técnicas e registros de procedimentos e 

ocorrências no pré, trans e pós-operatório. 

 
SABER FAZER 

 Executar procedimentos de Enfermagem nos períodos pré, trans e pós- 

operatório. 

 Realizar curativos simples, manusear drenos, cateteres e sondas. 

 Avaliar o nível de consciência do paciente no período de recuperação 

pós-anestésica. 

 Identificar precocemente os sinais e sintomas de complicações 

respiratórias, circulatórias e infecciosas. 

 Administrar medicamentos por diversas vias. 

 Selecionar os materiais e equipamentos e prestar os cuidados básicos de 

enfermagem 

 Preparar e posicionar os pacientes/clientes para exames. 
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 Aplicar as técnicas de coleta, identificação, acondicionamento, guarda, 

conservação e encaminhamento dos materiais coletados. 

 Interpretar as normas técnicas e os manuais de utilização de aparelhos e 

equipamentos específicos. 

 Registrar os procedimentos e ocorrências no pré, trans e pós- 

 operatório. 

 Conhecer e identificar precocemente os sinais e sintomas de 

complicações respiratórias, circulatórias e infecciosas. 

 Conhecer noções dos medicamentos mais utilizados em centro cirúrgico, 

sala de recuperação pós-anestésica e clínica cirúrgica. 

 Identificar e caracterizar os principais exames, as posições corretas, 

materiais e equipamentos utilizados, e os cuidados básicos de 

enfermagem. 

 Entender as técnicas de coleta, identificação, acondicionamento, 

guarda, conservação e encaminhamento dos materiais coletados. 

 Compreender as normas técnicas e registros de procedimentos e 

ocorrências no pré, trans e pós-operatório. 

 Auxiliar nos processos administrativos das Unidades de: Centro Cirúrgico, 

Recuperação Pós-Anestésica e Clínica Cirúrgica. 

 Identificar as necessidades humanas básicas do paciente/cliente. 

 Realizar as técnicas de enfermagem para higiene, conforto e segurança 

do cliente/ paciente. 

 Apoiar os clientes/pacientes que apresentem insegurança consequente a 

hospitalização e ao ato cirúrgico. 

 
SABER SER 

 Demonstrar responsabilidade nas ações de ensino e aprendizagem. 

 Atuar com responsabilidade e compromisso de temporalidade 

(assiduidade e pontualidade). 

 Compreender os objetivos das ações que realiza. 

 Compreender o seu trabalho como parte da totalidade do trabalho de 

enfermagem e da equipe de saúde. 
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 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação profissional vigente. 

 Demonstrar responsabilidade para com usuários e equipe de saúde nas 

situações de trabalho. 

 Compreender a importância em atendimento de emergência disponível 

sem distinção de raça, credo, gênero, opção sexual. 

 
MÓDULO III - Horária (teórica e prática): 500h 

 
 

Área Temática I - Atuando no Processo de Gestão, Educação e Recuperação 

da Saúde 

Unidades Educacionais: 

1. Gestão do Trabalho em Enfermagem 

2. Ações Educativas de Enfermagem em Saúde Coletiva 

3. Ações de Enfermagem a Cliente em Situações de Urgência/Emergência e 

em Estado Grave 

 
MÓDULO III - ÁREA TEMÁTICA I 

 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL: Gestão do Trabalho em Enfermagem 

 
 

 História da Administração, código de ética dos profissionais de 

enfermagem. 

 Noções gerais de bioética; normatização para realização de pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

 Lei do exercício profissional. 

 Organização, estruturação dos serviços de enfermagem. 

 Direitos do paciente. 

 Processo de trabalho em enfermagem (gestão, divisão técnica do trabalho 

entre outros). 

 Leis trabalhistas. 
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 Técnicas e princípios para registros das ocorrências e práticas de 

enfermagem. 

 Técnicas de abordagem e comunicação. 

 Tipos de lesões e sequelas decorrentes de tratamentos e procedimentos 

realizados na assistência à saúde. 

 Infrações e penalidades do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

 
2. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações Educativas de Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

 
 Processo de comunicação e aconselhamento a clientes / pacientes. 

 Programas do Ministério da Saúde e protocolos do Ministério da Saúde 

(ESF, planejamento familiar, doenças emergentes entre outras). 

 
3. UNIDADES EDUCACIONAL: Ações de Enfermagem a Cliente em 

Situações de Urgência/Emergência e em Estado Grave. 

 
 Estrutura, organização e funcionamento do Serviço de Emergência e da 

Unidade de Terapia Intensiva. 

 Epidemiologia do trauma. 

 Atendimento de urgência/emergência em parada cardiorrespiratória, 

traumatismos, fraturas, coma, grandes queimaduras, envenenamentos, 

insuficiência respiratória, distúrbios metabólicos, estado de choque e 

ferimentos. 

 Noções de anatomia e fisiologia humana. 

 Noções de fisiopatologia dos sistemas cardiovascular, respiratório, 

neurológico, sensorial e linfático. 

 Noções em farmacologia: medicamentos e antídotos mais utilizados em 

urgência/emergência. 

 Noções de distúrbios hidroeletrolíticos. 

 Noções de fisiopatologia em estados críticos (Parada Cardiorrespiratória, 

Choque e Coma, Escala de Glasgow). 
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 Técnicas de transporte de paciente crítico. 

 Relações humanas no trabalho. 

 Noções de psicologia e metodologia de comunicação interpessoal. 

 Limites ético-legais da atuação da enfermagem no atendimento aos 

pacientes em estado grave. 

 Sinais e sintomas de um paciente crítico e agonizante. 

 Normas técnicas sobre o funcionamento e utilização dos aparelhos e 

equipamentos específicos. 

 Técnicas de enfermagem para atender as necessidades humanas básicas 

do paciente crítico. 

 Sistematização dos cuidados de enfermagem a pacientes em estado 

grave. 

 Técnicas de enfermagem no preparo do corpo pós-morte. 

 Biossegurança (EPIs, descarte de resíduos) e noções de ergonomia. 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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I. QUADRO X: MÓDULO III - ÁREA TEMÁTICA I - Atuando no 

Processo de Gestão, Educação e Recuperação da Saúde 

 
COMPETÊNCIAS E SEUS SABERES 

 
 

1. UNIDADE EDUCACIONAL : GESTÃO DO TRABALHO EM ENFERMAGEM 
 
 

SABER SABER 

 Conhecer a história da administração em Enfermagem e sua evolução.

 Saber interpretar e aplicar o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem.

 Compreender os princípios e a normatização sobre pesquisa envolvendo 

seres humanos.

 Identificar os direitos e os deveres inerentes à ação dos profissionais de 

enfermagem no atendimento ao indivíduo e à comunidade.

 Reconhecer a estrutura, organização e funcionamento da enfermagem 

dentro das instituições de saúde.
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 Entender o processo de trabalho em enfermagem.

 Conhecer os fatores que influenciam o cálculo de pessoal de enfermagem.

 Identificar os tipos de escala e as normatizações correspondentes.

 Reconhecer a importância dos registros das ações de enfermagem.

 Conhecer e caracterizar lesões e sequelas decorrentes de tratamentos 

procedimentos realizados na assistência de enfermagem.

 Conhece as consequências ético-legais da inadequada assistência de 

enfermagem.

 Reconhecer a necessidade de empregar princípios da qualidade para 

auxiliar na avaliação da assistência de enfermagem.

 
SABER FAZER 

 Elaborar um organograma e um fluxograma administrativo.

 Elaborar escalas de pessoal.

 Realizar o registro das ocorrências, observações e práticas que 

constituem a assistência de Enfermagem.

 Executar os cuidados de enfermagem observando os princípios técnico- 

científicos.

 Colaborar no planejamento e na organização da assistência de 

enfermagem.

 Colaborar na definição de parâmetros para a avaliação da qualidade dos 

cuidados de enfermagem.

 Executar os cuidados de enfermagem observando princípios técnico- 

científicos.

 Prestar o plano de cuidados de enfermagem, em conjunto com a equipe.

 

SABER SER 

 Compreender a maneira subjetiva como cada trabalhador apreende as 

situações de trabalho e se situa em relação a elas, dimensionando as 

ações que são necessárias para enfrentá-las. A responsabilidade se 

expressa pelo compromisso e reciprocidade (interação) entre as pessoas 

envolvidas com um conjunto de ações, em prol da qualidade da 

assistência.
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 Compreender o seu trabalho como parte da totalidade do trabalho de 

enfermagem e da equipe de saúde.

 Reconhecer o âmbito e os limites da sua atuação profissional e agir de 

acordo com a legislação profissional vigente.

 Interagir com a equipe de trabalho de acordo com os valores que regem o 

trabalho da enfermagem.

 Compreender e posicionar-se frente às condições de trabalho existentes 

nas instituições.

 Compreender o âmbito das ações da enfermagem na produção de 

serviços de saúde.

 
2. UNIDADE EDUCACIONAL: AÇÕES EDUCATIVAS DE ENFERMAGEM EM 

SAÚDE COLETIVA 

 

SABER SABER 

 Conhecer os Programas desenvolvidos em Saúde Coletiva, preconizados 

pelo Ministério da Saúde.

 Entender métodos para educação em saúde.

 Compreender princípios éticos e bioéticos para o trato com cliente, 

familiares, comunidade e outros profissionais da equipe.

 Conhecer a organização, a estrutura e o funcionamento de um Serviço de 

Emergência.

 Entender a organização, a estrutura e o funcionamento da Unidade de 

Terapia Intensiva.

 Conhecer os fatores que influenciam a comunicação cliente/paciente, seus 

familiares, responsáveis e com a equipe de trabalho.

 
SABER FAZER 

 Atuar em equipes integradas e promover ações educativas nos programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde.

 Proceder como agente de saúde, informando e orientando o cliente/a 

comunidade sobre hábitos e medidas geradoras de melhorias na saúde.
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 Registrar ocorrências e cuidados de enfermagem prestados ao 

cliente/paciente.

 
SABER SER 

 Compreender as finalidades e os objetivos das ações que realiza.

 Compreender a linguagem verbal e não verbal do usuário, percebendo, 

ouvindo e compreendendo as razões que motivam suas atitudes e 

comportamentos.

 Ter apreço para consigo mesmo e para com o próprio trabalho.

 Compreender que os usuários têm direito à assistência de qualidade.

 Reconhecer a autonomia do usuário em relação à sua própria saúde.

 Respeitar os direitos dos usuários como cidadãos.

 Mobilizar saberes para avaliar contextos e tomar decisões.

 Compreender e posicionar-se em relação aos efeitos da organização e 

das condições de trabalho sobre os trabalhadores, usuários e sobre o 

próprio processo de trabalho em saúde.

 
 
 

3. UNIDADE EDUCACIONAL: Ações de Enfermagem a Cliente em Situações de 

Urgência/Emergência e em Estado Grave 

 

SABER SABER 

 Conhecer as características de um cliente/paciente em estado grave de 

saúde

 Identificar sinais e sintomas que indiquem agravamento no quadro clínico 

do paciente.

 Saber identificar quando o paciente está agonizante.

 Conhecer os princípios da bioética.

 Interpretar as normas e rotinas de trabalho das unidades, assim como as 

de funcionamento e utilização dos equipamentos e materiais específicos.

 Correlacionar os princípios de Enfermagem que devem ser aplicados para 

prevenir agravos, complicações e sequelas no atendimento ao 

cliente/paciente grave.
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 Conhecer a organização, estrutura e funcionamento de Unidades de 

Terapia Intensiva.

 
SABER FAZER 

 Prestar cuidados de enfermagem que atendam às necessidades de 

higiene, conforto, segurança alimentar, hidratação e eliminações do 

paciente grave.

 Realizar posicionamento correto, mudanças de decúbito e proteção dos 

membros e tronco do cliente/paciente de modo a evitar complicações ou 

sequelas.

 Tomar as medidas cabíveis, no nível de sua competência, em caso de 

agravamento do estado de saúde do paciente.

 Prestar cuidados de enfermagem a pacientes agonizantes,

 Utilizar princípios científicos preventivos de agravos, complicações e 

sequelas.

 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/paciente, seus familiares, 

responsáveis e com a equipe de trabalho.

 Operar equipamentos e manusear materiais próprios do campo de 

atuação.

 Preparar o corpo após a morte.

 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com as exigências 

do campo de atuação.

 
SABER SER 

 

 Fisiopatologia dos sistemas: neurológico, sensorial, linfático, 

cardiovascular, ósseo, articular, gênito-urinário, digestivo, etc.

 Normas e rotinas das unidades.

 Sistematização da assistência de enfermagem a pacientes em estado 

grave: na UTI geral e neonatal, unidades coronarianas, de diálise, de 

queimados e outras.

 Técnicas de enfermagem em higiene, conforto, segurança, alimentação, 

hidratação e eliminações.
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 Noções básicas de psicologia e metodologia de comunicação 

interpessoal.

 Normas técnicas sobre o funcionamento dos equipamentos e materiais 

específicos.

 Sinais e sintomas de um paciente agonizante.

 Limites da atuação da enfermagem no atendimento a pacientes em estado 

grave.

 Técnica de enfermagem no preparo do corpo pós-morte.

 Farmacologia.

 Técnicas de posicionamento correto no leito, proteção de membros e 

tronco do cliente/paciente, mudanças de decúbito e outras que visem à 

segurança e ao conforto e ainda evitem complicações e sequelas.

 Organização, estrutura e funcionamento de Unidades de Terapia 

Intensiva.

 
 

Brasília, 29 de setembro de 2021. 
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