
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUNÁPOLIS – BAHIA 

Ministério 

da Educação 



 2 

 
 
 

Nome da 
Unidade: 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

 UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE EUNÁPOLIS 

CNPJ: 13.941.232/0001-96 

Esfera 
Administrativa 

 

Federal 

Endereço Av. David Jonas Fadini, s/ n, Rosa Neto 

Cidade/UF/CEP Eunápolis / BA / 45820-970 

Telefone/Fax (73) 3281 – 2266 / 3281 - 2267 

Site da unidade www.cefetba.br 

Email eunápolis@cefetba.br 

Área do Plano SAÚDE 

 
 

Plano de Curso para: 

Habilitação: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Carga Horária 

Teórico-prática 

1200 horas 

Estágio: 600 horas – Obrigatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Prof. Rui Pereira Santana 
DIRETOR GERAL 

 
Prof. Guillermo van Erven Cabala 
DIRETOR DA UNED – Eunápolis 

 
Prfª Edna Zanovelli 
CHEFE DO DEPEN 

 
Sr. Nilson B. Rocha 
CHEFE DO DEPAD 

 
Profª. Livia Angeli Silva 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

Profª. Zélia Mônica Batista Tebaldi 
Enf.ª Responsável Técnica do Curso de Enfermagem 

COREN – BA 74995 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipe de Elaboração 
Aurelina Conceição Sacramento 

Livia Angeli Silva 
Lucimara Alves Silva 

Margareth Alves Ferreira 
Maria Emília dos Santos Gonçalves 

Marilda Borin de Cunha 
Naiaranize Pinheiro da Silva 

Roseane Santos Batista Leite 
Zélia Mônica Batista Tebaldi 



 4 

SUMÁRIO 
 
 

1. Justificativa e Objetivos ……………………………………………………………… 4 
  

1.1. Justificativa ………………………………………………………………………. 4 
  
1.2. Objetivos………………………………………………………………………….. 6 

  
2. Requisitos de Acesso …………………………………………………………………. 7 
  
3. Perfil Profissional de Conclusão ……………………………………………………. 8 
  
4. Organização Curricular ……………………………………………………………….. 13 
  

4.1. Modalidade ……………………………………………………………………… 13 
  
4.2. Parâmetros Pedagógicos ……………………………………………………… 13 
  
4.3. Carga horária e Blocos Temáticos ……………………………………………… 14 
  
4.4. Currículo Modular ………………………………………………………………… 15 
  
4.5. Plano de Estágio ………………………………………………………………… 83 

  
5. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores … 87 
  
6. Critérios de avaliação da aprendizagem …………………………………………….. 89 
  
7. Instalações e Equipamentos …………………………………………………………. 91 
  

7.1. Salas ………………………………………………………………………………. 91 
  
7.2. Laboratórios ……………………………………………………………………….. 91 
  
7.3. Acervo Bibliográfico ………………………………………………………………. 92 

  
8. Pessoal docente ………………………………………………………………………… 95 
  
9. Certificados e Diplomas ………………………………………………………………. 97 
  
10. Referências …………………………………………………………………………….. 98 
  
11. ANEXOS ………………………………………………………………………………… 99 

 
 

 



 5 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

 O sistema Único de Saúde - SUS instituído no Brasil a partir das leis orgânicas 
8.080 e 8.142 de 1990, pautado em diretrizes previstas na Constituição de 1988, 
representou mudanças estruturais na organização das ações de saúde no país. Através 
dos seus princípios da integralidade, equidade, descentralização e participação popular, a 
saúde passou a ser pensada de forma diferente e bem mais ampla do que até então se 
apresentava. Ao longo dos anos essa reorganização contou com orientação de 
documentos importantes como as Normas Operacionais Básicas - NOB de 1991, 1993 e 
1996 e ainda com a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS de 2001. 

 Uma das mudanças bastante significativas, que talvez tenha favorecido o 
desenvolvimento dos princípios do SUS, foram aquelas relacionadas à descentralização 
que proporcionou a municipalização da saúde e a definição de papéis entre as esferas de 
governo, inclusive com o repasse direto de verbas para estados e municípios.  

 Em Eunápolis a municipalização se deu em 19981 e atualmente ele se encontra, 
segundo a NOAS no modelo de Gestão Plena do Sistema Municipal, na qual o município 
tem por obrigação proporcionar aos seus munícipes desde os serviços da atenção básica 
até os de alta complexidade. No caso de Eunápolis além dos próprios munícipes, ele 
oferece serviços aos municípios de sua microrregião da qual ele é sede. 

 As mudanças proporcionadas com a implantação do SUS, trazem consigo 
transformações na organização dos serviços e também mudanças nos paradigmas, não 
só no que diz respeito a rede pública de serviços mas também na rede privada que faz 
parte do sistema como rede suplementar. Neste contexto, a demanda de profissionais de 
saúde é diretamente proporcional a rede se serviços do município, não só em número 
mas também em qualificação e principalmente em comprometimento com a contínua 
implementação do SUS. 

 A Atenção Básica do município hoje conta com 18 unidades de saúde, sendo 3 
Centros de Saúde e 15 Unidades de Saúde da Família, contando ainda com um Centro 
de Controle de Zoonoses.2 

 A média e alta complexidade é constituída da rede pública e da rede conveniada. 
Na rede pública, o município conta com 01 policlínica, 01 Centro de Atenção Psico-social, 
01 Serviço de Atenção Especializada em DST/AIDS, 01 Hemocentro, 01 Centro de 
Especialidades Odontológicas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A rede 
conveniada conta com 08 laboratórios, 08 clínicas especializadas, 01 serviço de 
hemodiálise e 01 de oncologia.3 

 O atendimento hospitalar se dá por um hospital público (72 leitos), três hospitais 
privados conveniados ao SUS (143 leitos) e um não conveniado (29 leitos).4 

                                                 
1
 Relatório de Gestão de 1998 da SMS 

2
 Dados do SIAB e da própria SMS 

3
 Dados do FCES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

4
  Dados do FCES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
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A rede municipal de serviços desde 1996, quando esse Curso Técnico foi 
implantado, vem crescendo consideravelmente. Naquele ano era constituída apenas de 
duas unidades de Saúde na zona rural e duas na zona urbana5. Com esse crescimento, a 
inserção do profissional Técnico em Enfermagem formado pelo CEFET se deu de forma 
bastante satisfatória. Essa inserção contribuiu para mudar o perfil do profissional que 
atuava até então, na maioria não habilitados. 

 Segundo a pesquisa de demanda realizada pela UNED/Eunápolis em 2003, 89% 
dos egressos do Curso Técnico em Enfermagem desta UNED estavam atuando em sua 
área de formação. Ainda nessa mesma pesquisa, em entrevista a alunos do último ano do 
ensino médio a respeito de que curso fariam no CEFET, o de Enfermagem aparece em 
segundo lugar. E seguindo nas entrevistas a empresas, o curso também aparece como o 
oitavo mais solicitado. 

Atualmente o município emprega 53 Técnicos em Enfermagem e 39 Auxiliares de 
Enfermagem. A rede conveniada registra nos cadastros nacionais 23 Técnicos em 
Enfermagem e 25 Auxiliares de Enfermagem. Tendo em vista toda a rede descrita acima, 
percebe-se a desproporcionalidade ainda em número de profissionais. 

Estão previstas ainda no Planejamento Plurianual do município6 a ampliação da 
cobertura do Programa de Saúde da Família, criação de Pronto Atendimentos em três 
pontos da cidade e a ampliação do Hospital Geral com inclusão de leitos de UTI. Ainda se 
pode considerar o crescimento de outros municípios da micro-região de Eunápolis no que 
tange a gestão em saúde. 

A micro-região da qual Eunápolis encontra-se como pólo  é composta por mais 
seis municípios com oferta de serviços de Atenção Básica a Saúde e mais um município 
na gestão Plena do Sistema Municipal. Neste último se destaca uma instituição hospitalar 
de referência para a região com aproximadamente cem leitos. 

A responsabilidade do CEFET-BA/UNED-Eunápolis, como única instituição pública 
da região com formação em saúde, é mais que evidente. Ela tem se consolidado ao longo 
desses anos e mais uma vez é demonstrada nessa proposta de reformulação curricular. 
O intuito é tornar cada vez mais próximo a formação do serviço, para contribuirmos 
efetivamente com a implementação de uma sistema de saúde integral, universal, 
equânime, descentralizado e participativo. 

 

 

                                                 
5
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Relatório Anual de Gestão Municipal. 2000. 

6
 Plano Plurianual 2006-2009 do município de Eunápolis 



 7 

1.2. Objetivos 

O Plano de Curso de Nível Técnico em Enfermagem tem por objetivos: 

 

1.2.1.  Gerais 

 

 Habilitar o técnico em enfermagem a desenvolver ações  de saúde cabíveis ao 
técnico de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem. 

 

1.2.2.  Específicos 

 Proporcionar ao discente o desenvolvimento das competências e habilidades 
necessárias para o desempenho de atividades de Enfermagem, como membro 
de equipe multiprofissional da área da saúde; 

 Contribuir para a qualidade da assistência de enfermagem no sistema de 
atenção à saúde do Município de Eunápolis e região; 

 Formar profissionais, afim de que os mesmos desenvolvam competências 
cognitivas, psicomotoras e afetivas para executar ações de Enfermagem, sob 
supervisão do Enfermeiro,  fundamentadas nos conhecimentos técnico-
científicos, éticos e educacionais, a fim de contribuir para a qualidade do 
CUIDAR EM ENFEMAGEM; 

 Qualificar profissionais que já atuam na área de saúde, sub-área de 
enfermagem. 
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2. REQUISITOS DE ACESSO 

 

O acesso ao curso Técnico na área de saúde, sub-área de Enfermagem, dar-se-á por 
meio de exame de seleção que constará de uma prova de caráter classificatório, 
caracterizando-se por uma abordagem interdisciplinar, constando de duas partes: 

 avaliação de conhecimentos 

 redação  

Na avaliação de conhecimentos, as questões terão caráter amplo, objetivando avaliar as 
competências do candidato nas diferentes áreas do conhecimento, tendo como referência 
os programas da Educação Básica, sugeridos pelos PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) do Ensino Médio. 

A redação será avaliada com base nos seguintes critérios: seqüência lógica, estrutura de 
parágrafos, períodos e orações, adequação de vocabulário, ortografia, acentuação, 
pontuação, concordância, regência, concisão e clareza. 

O processo de seleção para o acesso regular ao curso técnico em Enfermagem será 
realizado anualmente, seguindo trâmites legais dos processos seletivos do CEFET/BA. As 
vagas são limitadas a um total de 20 alunos com aulas teórico-práticas no período noturno 
e estágios diurnos e/ou noturno.7  

Salienta-se que para o aluno submeter-se ao processo seletivo, o mesmo deverá ter 
concluído ou estar concluindo a 3a série do Ensino Médio. O aluno que já tiver cursado 
uma das subáreas de saúde e deseje cursar enfermagem, deverá fazer, após aprovação 
no processo seletivo, um requerimento ao CEFET-BA / UNED-Eunápolis, o qual será 
avaliado conforme Capítulo VIII, Seção I, Art.48 – 53, da Organização Didática do Ensino 
Profissionalizante de Nível Técnico, do Cefet-Ba (Anexo 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Quando julgado necessário pelo Conselho de Curso, o estágio poderá ser oferecido no período 

noturno nas especificidades de obstetrícia e emergência. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O profissional formado atuará sob a supervisão do Enfermeiro, em ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação de indivíduos e grupos, intervindo diretamente no 
processo saúde/doença. Para tanto, requer do profissional, não só competências técnicas 
isoladas mas, articulação com as competências ética e política de modo a contribuir com 
um sistema de saúde que está em contínua implementação. Busca-se então a formação 
de um sujeito que seja um agente de mudanças. 

A Habilitação Técnica em Enfermagem é regulamentada pela Lei Federal nº 7.498, de 25 
de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem. Esta, foi regulamentada 
pelo Decreto Presidencial Nº 94.406, de 08 de junho de 1987 que no seu Art. 10 dispõe o 
seguinte: 

Art. 10. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, 
de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-
lhe: 
I - assistir ao Enfermeiro: 
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem; 
b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave; 
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica; 
d) na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; 
e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
f) na execução dos programas referidos nas letras i e o do item II do 
art. 8º; 
II - executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 
privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto; 
III - integrar a equipe de saúde. 

 

Art. 8º  

..... 

i) Participação nos programas e nas atividades de assistência integral 
‘a saúde  individual e de grupos específicos, particularmente 
daqueles prioritários e de alto risco; 

..... 

o) Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. 

 

Para o desenvolvimento de tais atribuições, torna-se imprescindível as 
competências interpessoais para atuar dentro de uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar. Acrescenta-se também o senso crítico-reflexivo e autocrítica, iniciativa, 
flexibilidade, senso de observação acurado, capacidade de auto-gestão, abstração e 
raciocínio lógico. 
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Os profissionais desenvolverão suas atividades nos diversos níveis de atenção a 
saúde (atenção básica, média e alta complexidade), em serviços públicos e privados. Em 
todos esses serviços se preconiza um inter-relacionamento com a equipe multidisciplinar. 
Deverá ainda deter uma qualificação profissional, tanto na dimensão técnica 
especializada, quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de relações 
interpessoais, pois o que se observa é que a postura ética, os valores e princípios, que 
pertencem ao domínio das atitudes dos profissionais se encontram aquém da evolução 
científico-tecnológica. Há, portanto, que se resgatar a distância identificada no perfil dos 
trabalhadores da saúde, entre os conhecimentos e habilidades, que por emanarem da 
ciência e tecnologia, evoluíram grandemente nas últimas décadas, e os aspectos 
comportamentais que, advindos dos pactos sociais, como estes, mantiveram-se 
estacionários. A formação dos profissionais de saúde não pode desconsiderar as 
questões éticas sob o risco de agravar ainda mais a disparidade já existente entre 
conhecimentos/habilidades técnicas e as atitudes no perfil desses profissionais. 

 A responsabilidade e autonomia devem estar estabelecidas, tendo como 
parâmetros o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 
COFEN nº 240/2000; as competências gerais do profissional da área de saúde conforme 
Resolução CEB/CNE Nº 04/99 – Anexos 17.2 e ainda aquelas específicas da sub-área de 
Enfermagem de acordo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional 
de Nível Técnico. 

 A área de saúde requer do profissional uma constante atualização que se dá 
através de capacitações, especializações e qualificações. Hoje já está inclusive nas 
pautas das Políticas públicas através da Secretaria de gestão e Educação para o 
Trabalho em Saúde - SEGETES/MS. Vem se consolidando através dos Pólos de 
Educação Permanente em Saúde nos quais os profissionais precisam estar inseridos 
efetivamente. 

 Ainda por possuir um núcleo comum aos cursos de saúde, a habilitação em 
Técnico em Enfermagem oferece a oportunidade ao indivíduo posteriormente mudar de 
profissão, através de um outro curso técnico, aproveitando as competências no núcleo 
comum.  

Seguem tais competências comuns a área da saúde: 

 

Competências gerais dos profissionais de nível técnico da área de saúde, conforme 
Resolução CEB/CNE Nº 04/99 – Anexos 17.2 

 
- Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 
- Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente. 
- Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho. 
- Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 
- Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 
ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 
- Aplicar normas de biossegurança. 
- Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. 
- Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário. 
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- Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não-renováveis e 
de preservação do meio ambiente. 
- Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho. 
- Avaliar riscos de iatrogenias, ao executar procedimentos técnicos. 
- Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 
conduta do profissional de saúde. 
- Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 
- Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção. 
- Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de 
atuação. 
- Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros 
profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados. 
- Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde. 
- Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. 
- Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área  
- Realizar primeiros socorros em situações de emergência  

 

Competências da área da saúde segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Profissional de Nível Técnico. 

 Identificar fundamentos de higiene, saneamento, nutrição e profilaxia, visando 
promover ações de saúde visando promover ações de saúde junto ao 
cliente/comunidade. 

 Conhecer métodos de planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis a fim de informar seus clientes. 

 Reconhecer os direitos do cidadão e promover organização social com vistas à 
resolução relativa à saúde. 

 Correlacionar a importância política, social e psicológica do trabalho, com a vida e 
saúde do homem/sociedade. 

 Conhecer os princípios éticos, de forma a adotar uma postura adequada no trato com o 
cliente/comunidade e com os outros profissionais da equipe de trabalho. 

 Identificar e promover ações que visem a prevenção e controle de doenças infecto-
contagiosas e/ou crônicas. 

 Identificar as organizações sociais existentes na comunidade a fim de divulgá-las aos 
seus clientes. 

 Identificar e avaliar os riscos que o tabagismo, etilismo, toxicomanias e auto-medicação 
representam para a saúde. 

 Identificar e avaliar conseqüências e perigos dos riscos que caracterizam o trabalho 
nessa área com vistas à sua própria saúde e segurança no ambiente profissional. 

 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas de 
combate ao fogo. 

 Decodificar a linguagem de sinais utilizada em saúde e segurança no trabalho, a fim de 
identificar os equipamentos de proteção individual (EPI) e os equipamentos de 
proteção coletiva (EPC) indicados. 

 Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de 
prevenção de acidentes no trabalho, de forma a conseguir avaliar as condições a que 
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estão expostos os trabalhadores da saúde e selecionar as alternativas possíveis de 
serem viabilizadas. 

 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho na saúde, assim 
como as respectivas ações preventivas. 

 Prevenir, controlar e avaliar a contaminação através da utilização de técnicas 
adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluidos e resíduos, assim 
como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e equipamentos, no intuito de 
proteger o paciente/cliente contra os riscos biológicos. 

 Conhecer as fontes de contaminação radioativas de forma a realizar ações eficazes de 
prevenção e controle dos danos provocados pelas radiações ionizantes. 

 Atuar como cidadão e profissional de saúde na prestação de primeiros socorros a 
vítimas de acidentes 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. 

 Reconhecer como paradigmas, que respaldam o planejamento e a ação dos 
profissionais  da Área de Saúde: o ser humano integral, os condicionantes e 
determinantes do processo saúde e doença, os princípios éticos, as normas do 
exercício profissional, a qualidade no atendimento, a preservação do meio ambiente e 
o compromisso com a população. 

 Correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas ou ciências com o objetivo de 
realizar trabalho em equipe, tendo em vista o caráter interdisciplinar da Área de 
Saúde. 

 Conhecer a estrutura e organização do sistema de saúde vigente no país de modo a 
identificar as diversas formas de trabalho e suas possibilidades de atuação na Área. 

 Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de saúde, 
utilizando-a como um dos balizadores na realização do seu trabalho. 

 Conhecer as políticas de saúde e cidadania identificando suas possibilidades de 
atuação como cidadão e como profissional nas questões de saúde 

 Correlacionar as Necessidades Humanas Básicas com as necessidades de saúde do 
cliente/paciente/comunidade. 

 Reconhecer, promover e priorizar o acesso das minorias étnicas e dos portadores de 
necessidades especiais à assistência em saúde. 

 Reconhecer os limites de sua atuação à luz das leis do exercício profissional e códigos 
de ética das categorias profissionais da área de saúde. 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação sanitária dentro dos limites de sua atuação, como 
pessoa e como profissional. 

 Reconhecer a importância da visão sistêmica do meio ambiente considerando os 
conceitos de ecocidadania e cidadania planetária, de forma a aplicar princípios de 
conservação de recursos não renováveis e preservação do meio ambiente no 
exercício do trabalho em saúde. 

 Conhecer as estratégias empregadas pela população local para viabilizar o 
atendimento das necessidades de saúde com o objetivo de oferecer alternativas 
contextualizadas. 

 Planejar e organizar seu trabalho tendo como ponto de partida a pesquisa do perfil de 
saúde de sua região, com vistas a atender as necessidades básicas do 
cliente/comunidade, considerando o ser humano integral. 
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 Avaliar riscos de iatrogenias na execução de procedimentos técnicos, de forma a 
eliminar ou reduzir os danos ao cliente/comunidade. 

 Analisar rotinas e protocolos de trabalho com a finalidade de propor atualização e 
contextualização desses procedimentos sempre que se fizer necessário. 

 Conhecer as entidades de classe e as organizações de interesse da área da saúde e 
de defesa da cidadania. 
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4. Organização Curricular 

4.1. Modalidade 

O curso Técnico em Enfermagem, segundo o Decreto Federal 5.154 de 2004 se 
caracteriza como um curso técnico de nível médio na modalidade subseqüente e está 
disposto sob a forma modular. 

O desenho curricular compreende um conjunto de competências e habilidades 
desenvolvidas nos Módulos I, II, III e IV, num total de 1200 horas teórico-práticas, 
destinadas ao desenvolvimento de habilidades que permitam a construção de 
competências referentes a certificação profissional. Além desta carga horária a partir do 
Módulo II é acrescida a do estágio supervisionado, que totaliza 600 horas. Esse estágio é 
obrigatório, conduzido e avaliado conforme descrito no item do Plano de Estágio. 

 

4.2. Parâmetros Pedagógicos 

Destacar a metodologia de Projetos dando enfoque ao processo de construção de 
competências e habilidades no mundo do trabalho respeitando as experiências dos 
discentes como ponto de partida de sua formação. 

Utilizar a Metodologia de Projetos que estimulem o desenvolvimento de competências 
e habilidades para intervenção nas áreas clínica e social, como projetos comunitários, 
diagnósticos participativos, visando a promoção da reflexão sobre o contexto político 
social e econômico da vida comunitária e o exercício da cidadania. 

Apoiar os gestores das Instituições prestadoras de assistência à saúde para 
desenvolver condições de Educação Continuada, procurando alternativas para os 
problemas comuns. 

Desenvolver Projetos que propiciem interação entre os alunos e o contexto sócio-
econômico e político-sanitário, possibilitando a percepção, compreensão, 
interpretação das carências e soluções de problemas de maneira interdisciplinar e 
participativa. 

Desenvolver, durante o curso, a participação dos alunos em projetos de pesquisa na 
comunidade e nos órgãos públicos e privados visando o desenvolvimento da visão 
crítico-reflexiva dos seus integrantes, incentivando o desenvolvimento de habilidades e 
competências e a interdisciplinaridade, relacionada com as vivências práticas. 

Avaliar o currículo de forma processual, envolvendo o corpo docente, discente e 
profissionais do serviço, para a permuta de experiências e tomada de decisão sobre a 
sua formação profissional. 

Avaliar o aluno durante o processo de construção das competências e habilidades no 
decorrer da implementação dos projetos, visando superar as dificuldades encontradas 
com a reposição de competências e as reorientações dos trabalhos, por meio de 
apresentação de relatórios de atividades e avaliação de desempenho. 

Vincular educação e trabalho, na perspectiva da laboralidade. 
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4.3. Carga Horária e Blocos Temáticos 

 

MÓDULO I – Núcleo da Área de Saúde – A Saúde como Condição de Cidadania 

BLOCOS TEMÁTICOS C.H. 

Educação para o Autocuidado 120h 

Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho 20h 

Biossegurança nas Ações de Saúde 30h 

Prestação de Primeiros Socorros 30h 

Organização do Processo de Trabalho em Saúde 60h 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO 260h 

 

MÓDULO II – O cuidar  na perspectiva da autonomia 

BLOCOS TEMÁTICOS C.H. 

Assistência em Saúde Coletiva  100h 

Assistência a Clientes/Pacientes em Tratamento Clínico I 100h 

Preparação e Acompanhamento de Exames Diagnósticos 50h 

Promoção da Biossegurança nas Ações de Enfermagem 60h 

Organização do Processo de Trabalho em Enfermagem I  40h 

CARGA HORÁRIA  350h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 165h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 515h 

 

MÓDULO III -  Humanização  e Integralização da Assistência à Saúde 

BLOCOS TEMÁTICOS C.H. 

Assistência a Clientes/Pacientes em Tratamento Clínico II 70h 

Assistência à Mulher 70h 

Assistência à Criança e ao Adolescente/Jovem      80h 

Assistência a Clientes/Pacientes em Tratamento Cirúrgico 80h 

CARGA HORÁRIA  300h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 195h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 515h 

Carga Horária Geral 1.200 h 

Estágio Supervisionado 600h 

Carga Horária Total 1.800h 

MÓDULO IV – Compreendendo o Processo de Trabalho em Enfermagem 

BLOCOS TEMÁTICOS C.H. 

Assistência em Saúde Mental 70h 

Assistência a Clientes/Pacientes em Situações de Urgência e Emergência 90h 

Assistência a Pacientes em Estado Grave 70h 

Organização do Processo do Trabalho em Enfermagem II 60h 

CARGA HORÁRIA 290h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 240h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 530h 
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4.4. CURRÍCULO MODULAR 

MÓDULO I - Núcleo da Área de Saúde – A SAÚDE COMO CONDIÇÃO DE CIDADANIA 

PROJETO 

 
Utilizar conhecimentos multidisciplinares para uma análise da situação de saúde de uma área adscrita do Município de Eunápolis, 

propondo ações de promoção e prevenção no âmbito de Educação em Saúde. 

 

 

MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO I  CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
, 

FUNÇÃO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

COMPETÊNCIA CHAVE Desenvolver ações visando a Educação para o Autocuidado (Educação 
para o Autocuidado). 

Carga Horária: 120h 

  

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer princípios de higiene 
e saneamento, visando 
promover ações de saúde entre 
cliente/comunidade. 

 

 Identificar fatores do meio ambiente 
que interfira no processo saúde-
doença do indivíduo e comunidade. 

 Saneamento do ar, da água, 
do lixo, das habitações e 
dos locais de trabalho; 
seleção e descarte de lixo 

9h Marilda 
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 Reconhecer os direitos do 
cidadão e promover a 
organização social com vistas à 
resolução de problemas relativos 
à saúde.

 Utilizar técnicas de comunicação 
interpessoal nas ações de 
orientação do cliente/comunidade 
com vistas à promoção da saúde. 

 

 Cidadania e solidariedade 
no relacionamento entre o 
serviço de saúde e a 
comunidade. 

 Estratégias de mobilização 
social 

3h Naiaranize 

 Entender a promoção à saúde 
numa perspectiva bio-psico-
social e cultural 

Atuar como agente de saúde, 
informando e orientando o 
cliente/comunidade sobre hábitos e 
medidas geradoras de melhores 
condições de vida, ajudando-os a 
adquirir autonomia na manutenção 
da própria saúde 

 Intervenção do profissional 
na educação para a saúde 

 
 Importância das atividades 

físicas. 
 
 Saúde mental: fatores que 

interferem; importância do 
lazer, saúde mental e 
trabalho.  

9h Rosicler 

 

Identificar a importância da 
defesa da natureza para a 
sobrevivência do ser humano na 
Terra. 

Atuar como agente mobilizador em 
defesa da natureza e da vida. 

 Ecologia e cidadania 
 Movimentos Sociais voltados 

às questões ambientais 

6h Marilda 

 Conhecer as principais políticas 
publicas na área da saúde. 

Desempenhar a função de agente 
educativo na defesa de políticas 
públicas na área de saúde. 

 História das políticas de 
saúde no Brasil 

6h Lucimara 
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Conhecer os  direitos do cidadão 
e promover a organização social 
com vistas à resoluções de 
problemas relativos à saúde. 

Utilizar estratégias que estimulem a 
organização da comunidade com 
vistas a despertar a consciência 
com relação aos direitos à saúde e 
exercendo a sua cidadania. 

 Direitos do cidadão usuário 
dos serviços de saúde: 
saúde e cidadania. 

 Movimetnos sociais 
 Conceitos de cidadania e 

participação social 
 Estratégia de organização da 

comunidade 
 Participação social no 

contexto das políticas 
públicas de saúde 

9h Naiaranize 

 
 Conhecer os protocolos das 

áreas de atuação dos 
programas de promoção da 
saúde. 

 Atuar junto à equipe 
multiprofissional no 
desenvolvimento de ações para 
promoção e proteção à saúde 
baseados nos protocolos do 
Ministério da Saúde 

 Protocolos dos programas 
institucionais de promoção 
de saúde e da qualidade de 
vida. 

 Promoção à saúde 
 Proteção à saúde 
 Formulação dos programas 

de saúde 
 
 
 

6h Lucimara 
 
 

Identificar os recursos de saúde 
disponíveis na comunidade em 
todos os níveis de atenção 

Divulgar os recursos de saúde 
disponíveis na comunidade. 

 Recursos de saúde 
disponíveis na comunidade. 

 Níveis de atenção à saúde 
 
 
 
 

4h Lucimara 
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Identificar as organizações 
sociais da área de saúde 
existentes na comunidade, a fim 
de divulgá-las aos 
clientes/pacientes. 

Desenvolver ações 
educativas nas 
organizações sociais 
existentes na área 
de saúde a fim de 
divulgá-las aos 
clientes/pacientes e 
contribuir para as 
ações de saúde na 
comunidade 

 Estrutura e funcionamento 
das organizações sociais. 

 Organizações 
governamentais e não 
governamentais que 
atuam na defesa da 
sociedade. 

6h Naiaranize 

Conhecer os princípios éticos de 
forma a adotar postura 
adequada no trato com 
cliente/comunidade e com os 
outros profissionais da equipe de 
trabalho. 

Estabelecer relações 
humanas de maneira 
ética na vida e no 
trabalho. 

Relações Humanas na 
vida e no trabalho. 

4h Livia Maria 

Correlacionar a importância 
política, social e psicológicas do 
trabalho com a vida e a saúde do 
homem/sociedade. 

Desempenhar ações 
indicando os fatores 
que interferem na 
saúde mental. 

 Saúde mental -  
fatores que interferem;  

 importância do lazer; 
saúde mental e 
trabalho. 

4h Livia Maria 

Conhecer o Programa Nacional 
de Imunização (PNI), visando 
identificar os principais 
imunobiológicos 

Orientar   paciente / 
comunidade a 
respeito da 
importância do 
esquema vacinal na 
proteção à saúde. 

 
 
 
 

 Aspectos históricos da 
imunização no Brasil 

 Esquema de imunizações 
nas doenças 
imunopreveníveis; – 
Programa Nacional de 
Imunização – PNI. 

3h Lucimara 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Identificar os princípios de 
nutrição, enfatizando o 
equilíbrio nutricional nas 
diversas faixas etárias, a 
importância da higiene e 
conservação dos alimentos, 
tabus alimentares e 
alimentação alternativa nas 
comunidades.  

Divulgar os princípios de 
nutrição, equilíbrio 
nutricional nas diversas 
faixas etárias, higiene e 
conservação dos alimentos, 
tabus alimentares e adotar 
programas de alimentação 
alternativa nas 
comunidades.  

Princípios de nutrição 
- nutrição e saúde – conceito de nutrição, 

alimento e alimentação; 
- importância da alimentação equilibrada;  
- pirâmide dos alimentos; 
- Higiene dos alimentos: importância, 

conservação e contaminação dos alimentos;  
- Noções de Dietoterapia 

- Características das principais dietas:  normal 
ou geral, pastosa, leve, branda líquida, 
hipoprotéica, hiperprotéica,hipossódica e 
hipercalórica.      

- Alimentação alternativa 

18h Aurelina 

Conhecer os fundamentos 
anátomo – fisiológicos do 
corpo humano, como processo 
de segurança do profissional 
de saúde ao cuidar do 
cliente/paciente/comunidade 

 
 

Aplicar os conhecimentos 
dos fundamentos anátomo-
fisiológicos do corpo 
humano, como processo de 
segurança do profissional 
de saúde ao cuidar do 
cliente/ paciente/ 
comunidade. 

Constituição anátomo-fisiológica do homem:  
- divisão e componentes do corpo humano 

(célula, tecido, órgão e sistema); 
- sistema ósseo e muscular, enfocando os 

músculos mais utilizados nas ações de 
enfermagem; 

- relacionamento da estatura com peso e 

crescimento; 
- principais órgãos e funções dos sistemas 

digestório, respiratório,  nervoso,  endócrino e  
genito-urinário;  

-  sistema circulatório  e localização das veias 
geralmente utilizados em punções venosas 
periféricas. 

 

32h Aurelina 
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 Identificar fundamentos de 
higiene e profilaxia, visando 
promover ações de saúde entre 
cliente/comunidade. 



 Atuar na educação em 
saúde na comunidade

 Higiene e profilaxia
 Fatores geradores das cáries dentárias e das 

doenças periodontais
 Prevenção das doenças parasitárias

1h Lucimara 

 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: atividades e estudos desenvolvidos em oficinas de projeto e coordenadas por uma equipe de 
professores. Cada professor será responsável por um corpo de conhecimentos integrado aos outros, ocorrendo a complementação dos 
estudos através de atividades integradas num projeto de trabalho a ser desenvolvido e concluído no módulo. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

-  
- D’ANGELO, J. G. e FATTINI, C. A. Anatomia básica. São Paulo: 1983. 
- Ecologia e Cidadania. Se cada um fizer sua parte... Editora SENAC Nacional. Rio de Janeiro 
- Nutrição e Dietética. Editora SENAC Nacional. Rio de Janeiro: 1992 
- Plantão Médico. Editora Biologia e Saúde. São Paulo: 1998 
- RIBEIRO, Paulo Renan Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. São Paulo: Editora EPV Ltda. 
- SCARLATO, Francisco Capuano: do nicho ao lixo (ambiente sociedade e educação). São Paulo: Editora Atual. 1992. 
- VIANA, Aurélio et al. Educação ambiental: uma abordagem pedagógica dos temas da atualidade. Rio de Janeiro: CEDI: Koinonia; 

São Paulo: Ação Educativa; Erexim; Rio Grande do Sul: CRAB, 1994. 88p. 
- ROUQUAYROL, M. Z.  & ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 6ª. Rio de Janeiro, MEDSI, 1999. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO I  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Desenvolver a consciência autopreventiva, minimizando os problemas de 
saúde e segurança dos trabalhadores em saúde (Promoção da Saúde e 
Segurança no Trabalho). 

Carga Horária: 20h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Identificar e avaliar conseqüências 
e perigos dos riscos que 
caracterizam o trabalho nesta 
área, com vistas à sua própria 
saúde e segurança no ambiente 
profissional. 

Desempenhar a função de 
agente educativo nas 
questões relativas à saúde e 
segurança no trabalho, 
prestando informações e 
esclarecimentos a outras 
categorias profissionais e à 
população em geral. 

Saúde e Segurança no 
Trabalho: causas dos acidentes 
do trabalho, fatores de risco – 
classificação e formas de 
prevenção de acidentes do 
trabalho. 

4h Aurelina 

Identificar riscos potenciais e 
causas originárias de incêndio e 
as formas adequadas de combate 
ao fogo. 

Utilizar procedimentos e 
equipamentos adequados de 
prevenção e combate ao fogo. 

Técnicas de: manutenção 
preventiva de equipamentos, 
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. 

4h Aurelina 
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Decodificar a linguagem de sinais 
utilizados em saúde e segurança 
no trabalho a fim de identificar os 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) e os 
Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC) indicados. 

 
 
 
 

Utilizar e operar 
equipamentos de trabalho 
dentro dos princípios de 
segurança, provendo sua 
manutenção preventiva. 

Manutenção preventiva de 
materiais e equipamentos: EPI e 
EPC – tipo, uso, legislação 
pertinente. 

2h Aurelina 

 

Interpretar as legislações e 
normas de segurança e os 
elementos básicos de prevenção 
de acidentes no trabalho de forma 
a conseguir avaliar as condições a 
que estão expostos os 
trabalhadores de Saúde e 
selecionar as alternativas 
possíveis de serem viabilizadas. 

Adotar os procedimentos 
legais nos acidentes de 
trabalho baseados na 
Legislação Trabalhista e 
Previdenciária. 

 CIPA – Organização, 
funcionamento, legislação:  

 Procedimentos legais nos 
acidentes de trabalho; 

 Legislação Trabalhista e 
Previdenciária. 

2h Aurelina 

Identificar doenças relacionadas 
ao ambiente de trabalho em 
Saúde, assim como as respectivas 
ações preventivas. 

Aplicar Técnicas adequadas 
de descarte de resíduos 
biológicos, físicos, químicas e 
radioativos. 

Inspeção de segurança. 2h Aurelina 
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Empregar os princípios 
ergonômicos na realização do 
trabalho a fim de prevenir doenças 
profissionais e acidentes de 
trabalho, utilizando 
adequadamente os EPI e 
mantendo os EPC em condições 
de uso.  Reconhecer os símbolos 
específicos de Saúde e Segurança 
no Trabalho. 

Aplicar princípios 
ergonômicos na realização do 
trabalho a fim de prevenir 
doenças profissionais e 
acidentes de trabalho, 
utilizando adequadamente os 
EPI e mantendo os EPC em 
condições de uso. Decodificar 
os símbolos específicos de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho. 

Ergonomia no trabalho e 
códigos e símbolos específicos 
de SST – Saúde e Segurança 
no Trabalho. 

2h Aurelina 

Conhecer as características da 
epidemiologia da morbidade no 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar os princípios da 
epidemiologia como forma de 
prevenção da morbidade no 
trabalho. 

Epidemiologia da morbidade no 
trabalho. 

2h Aurelina 

 

Empregar os princípios da Bioética 
nas ações direcionadas à Saúde e 
Segurança do Trabalho. 

Adotar postura ética na 
identificação, registro e 
comunicação de ocorrências 
relativas à saúde e segurança 
no trabalho que envolvam a si 
próprio ou a terceiros, 
facilitando as providências no 
sentido de minimizar os danos 
e evitar novas ocorrências. 

Bioética. 2h     Aurelina 
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ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aplicação de dinâmicas de grupos, aulas expositivas, seminários, estudo dirigido, pesquisa de 
campo, apresentações teatrais e avaliações teóricas. 
 

 
BIBLIOGRÁFIA BÁSICA: 

- GUIMARÃES, João Carlos Serqueira. Roteiro de legislação trabalhista. São Paulo: Editora LTR, 2000 
- Manuais de Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 46ª ed. Editora Atlas S.A. São Paulo: 2000 
- Manual de Análise Ergonômica no Trabalho. 2ª ed. Revista e atualizada. Editora LTR. São Paulo. 
- MICHEL, Osvaldo. Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Editora LTR. São Paulo 
- NETO, José Salem – Acidentes do trabalho na teoria e na prática. Editora LTR. São Paulo. 
- PAIXÃO, Florêncio. Segurança e medicina do trabalho. Editora Síntese LTDA. Rio Grande do Sul. 
- SAAD, Eduardo G.  – Acidentes, higiene e segurança do trabalho. Coletânea 
- ZOCCHIO, Álvaro. Prática de prevenção de acidentes: ABC da segurança no trabalho. Atlas. São Paulo: 1992  
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO I   CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Controlar e prevenir a contaminação e utilização de técnicas adequadas 
de descarte de fluídos e resíduos de natureza variada e aplicação de 
métodos e técnicas de limpeza e desinfecção de ambientes e 
equipamentos (Biossegurança nas Ações de Saúde). 

Carga Horária: 30h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Empregar as normas de higiene e 
biossegurança a serem realizadas 
no trabalho para proteção da sua 
saúde e a do cliente/paciente. 

Aplicar normas de higiene e 
biossegurança na realização 
do trabalho para proteger a 
sua saúde e a do 
cliente/paciente. 

 Princípios gerais de 
biossegurança. 
- EPI’s e EPC’s: tipos e usos 

3h Aurelina 

Prevenir, controlar e avaliar a 
contaminação por meio da 
utilização de técnicas adequadas 
de transporte, armazenamento, 
descarte de fluídos e resíduos, 
assim como de limpeza e/ou 
desinfecção de ambientes e 
equipamentos no intuito de 
proteger o paciente/cliente contra 
os riscos biológicos. 

Aplicar técnicas adequadas 
de transporte, 
armazenamento, descarte de 
fluídos e resíduos e 
desinfecção de ambientes e 
equipamentos. 

Gerenciamento do descarte de 
resíduos, fluídos, agentes 
biológicos, físicos, químicos e 
radioativos. 

3h Roseane 

Caracterizar agentes, causas 
fontes e natureza das infecções. 

Utilizar meios profiláticos de 
combate às infecções. 

 Prevenção e controle da 
infecção 

 Higiene e Profilaxia 

3h Roseane 

Conhecer métodos e técnicas de 
limpeza e desinfecção terminal e 
concorrente. 

Realizar limpeza e/ou 
desinfecção terminal e 
concorrente dos ambientes de 
trabalho. 

Métodos e técnicas de limpeza e 
desinfecção terminal e 
concorrente. 

2h Roseane 
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Conhecer os processos de 
assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 
descontaminação, esterilização e 
técnica de lavagem das mãos. 

Aplicar os preceitos de 
assepsia, anti-sepsia, 
desinfecção, 
descontaminação, 
esterilização.  

Conceitos de assepsia, anti-
sepsia, desinfecção, 
descontaminação, esterilização.  

2h Roseane 

 
 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: atividades e estudos desenvolvidos de técnicas que promovam ações individuais e coletivas 
demonstradas em aulas práticas, seminários,  apresentações teatrais e oficinas. 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer as técnicas de preparos 
e utilizações de soluções químicas 
para limpeza e descontaminação. 

Preparar e utilizar soluções 
químicas na limpeza e 
descontaminação. 

Princípios ativos dos produtos 
químicos e preparo de soluções. 

3h Roseane 

Conhecer as fontes de 
contaminação radioativa de forma 
a realizar ações eficazes de 
prevenção e controle dos danos 
provocados pelas radiações 
ionizantes. 

Adotar medidas de prevenção 
e controle de danos 
provocados por radiações 
ionizantes. 

Contaminação radioativa – 
fontes, prevenção e controle. 

2h Roseane 

Empregar noções básicas de 
Microbiologia e Parasitologia como 
forma de proteção/prevenção e 
manutenção à saúde. 

Adotar normas profiláticas 
conforme a Microbiologia e 
Parasitologia como meio de 
proteger e manter a saúde. 

Noções básicas de Micro-
biologia e Parasitologia: vírus 
bactérias, fungos e infecções e 
as principais parasitoses  por 
protozoários, helmintos e 
artrópodes.  

12h Roseane 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO I  CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Prestar assistência após acidente ou mal súbito para a sobrevivência da 
vítima e tomar as devidas providências para agilizar o socorro 
especializado (Prestação de Primeiros Socorros). 

Carga Horária: 30h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

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. 

Prestar primeiros socorros à 
vítimas de acidentes ou mal 
súbito observando a escala 
de prioridades preconizada 
para o atendimento. 

 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 
e afogamento. 

3h Emília 

 Identificar fatores de risco e 
medidas de prevenção de 
acidentes. 

 Desenvolver ações de 
educação em saúde voltadas 
a prevenção de acidentes. 

 Epidemiologia do trauma. 


3h Emília 

Avaliar a vítima com vistas a 
determinar as prioridades de 
atendimento em situações de 
emergência e trauma. 

Adotar medidas visando as 
prioridades de atendimento de 
emergência e trauma. 

Avaliação inicial da vítima – 
prioridade no atendimento. 

3h Emília 

Identificar os recursos disponíveis 
na comunidade de forma a 
viabilizar o atendimento de 
emergência eficaz o mais 
rapidamente possível. 

Utilizar os recursos 
disponíveis na comunidade 
viabilizando um atendimento 
de emergência mais eficaz. 

Recursos de atendimento de 
emergência disponíveis na 
comunidade. 

3h Emília 

Empregar as manobras de 
ressucitação cardiorespiratória e 
controle de hemorragias sempre 
que possível. 

Proceder às manobras de 
ressucitação 
cardiorespiratória sempre que 
indicado. 

Técnica de reanimação 
cardiorespiratória e controle de 
hemorragias. 

6h Emília 
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Identificar as manobras utilizadas 
em situações da parada 
respiratória, cardíaca e do estado 
de choque. 

 
 
 
 
 

Aplicar técnicas adequadas 
em casos de parada 
respiratória, cardíaca e do 
estado de choque. 

Identificação: 
– da parada respiratória; 
– da parada cardíaca; 
– do estado de choque. 

3h Emília 

Conhecer as principais técnicas 
utilizadas para imobilização de 
fraturas, luxações e entorses na 
prestação de primeiros socorros. 

Prestar primeiros socorros em 
caso de: fraturas, luxações e 
entorses. 

Imobilização de fraturas, 
luxações e entorses. 

4h Emília 

Empregar as técnicas aplicadas 
ao socorro médico visando a 
imobilização da vítima e o seu 
transporte adequado. 

Providenciar socorro médico 
e/ou realizar imobilização e 
transporte adequado da 
vítima. 

 Manuseio e transporte de 
acidentados. 

2h Emília 

Empregar as técnicas de relações 
humanas na prestação de 
primeiros socorros. 

Adotar técnicas de relações 
humanas em primeiros 
socorros. 

Relações humanas aplicadas a 
prestação de primeiros socorros 

3h Emília 

 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: atividades e estudos desenvolvidos e técnicas que promovam ações individuais e coletivas 
demonstradas em aulas práticas, seminários, apresentações teatrais e oficinas. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO I                                                                        CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO GESTÃO EM SAÚDE 

COMPETÊNCIA CHAVE Conhecer o sistema de saúde  vigente com relação às questões éticas e legais, 
diferentes formas de organização do trabalho, bem como relações interpessoais 
no trabalho em equipe e o compromisso social para com a população 
(Organização do Processo de Trabalho em Saúde). 

Carga Horária: 60h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer como paradigmas, que 
respaldam o planejamento e a 
ação dos profissionais da área de 
saúde: o ser humano integral, os 
condicionantes e determinantes do 
processo saúde e doença, os 
princípios éticos, as normas do 
exercício profissional, a qualidade 
no atendimento, a preservação do 
meio ambiente e o compromisso 
social com a população. 

 

Utilizar novos paradigmas, 
analisando o homem como 
ser integral dentro da visão 
holística da saúde, que 
respalda o planejamento e a 
ação dos profissionais da área 
de saúde. 

Visão holística de saúde: 
conceitos de saúde e doença, 
história natural das doenças, 
níveis de assistência à saúde, 
necessidades humanas básicas 
e necessidades de saúde, 
saúde e cidadania. 

2h Lucimara 

Conhecer as estratégias 
empregadas pela população local 
para viabilizar o atendimento das 
necessidades de saúde, com o 
objetivo de oferecer alternativas 
contextualizadas. 

Cumprir e fazer cumprir a 
legislação da saúde dentro 
dos limites de sua atuação, 
como cidadão e como 
profissional. 

 Vigilância à saúde. 
 

3h Lucimara 

 
 

 Conhecer a carta dos Direitos do 
Paciente proposta no Manual da 
Comissão Conjunta de 
Acreditação de Hospitais para a 
América Latina e Caribe.  

 Interpretar a priorização e o 
acesso do paciente/cliente à 
assistência em saúde. 

 

Carta dos Direitos do Paciente, 
proposta no Manual da 
Comissão Conjunta de 
Acreditação de Hospitais para 
América Latina e Caribe. 

1h Lucimara 
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Conhecer as políticas de Saúde e 
cidadania identificando suas 
possibilidades de atuação como 
cidadão e como profissional nas 
questões de saúde. 

Correlacionar as necessidades 
humanas básicas com as 
necessidades de saúde do 
cliente/paciente/comunidade. 

 Políticas de Saúde. 
 Documentos 
 Cartas 

2h 
 

Lucimara 

Conhecer a estrutura e 
organização dos sistema de saúde 
vigente no país de modo a 
identificar as diversas formas de 
trabalho e suas possibilidades de 
atuação na área. 

Aplicar os conhecimentos da 
estruturação e organização do 
sistema de saúde vigente no 
país. 

 SUS – Sistema Único de 
Saúde. 

 Leis orgânicas 
 NOB’s E NOAS 

5h 
 

Lucimara 

Correlacionar os conhecimentos 
de várias disciplinas ou ciências 
com o objetivo de realizar trabalho 
em equipe, tendo em vista o 
caráter interdisciplinar da área de 
saúde. 

Utilizar estratégias de 
negociação para o trabalho na 
equipe de saúde, objetivando a 
administração de conflitos e a 
viabilização do consenso. 

Negociação para o trabalho em 
equipe na área de saúde: 
processos de negociação no 
trabalho. 

3h Daniela 

Reconhecer os limites de sua 
atuação à luz das leis do exercício 
profissional e códigos de ética das 
categorias profissionais da área da 
Saúde. 

Aplicar as leis do exercício 
profissional e o código de ética 
das categorias profissionais da 
área de saúde. 

 Ética e trabalho: a questão dos 
meios e dos fins no trabalho em 
saúde, conflitos entre dimensão 
pública e privada da ética, 
bioética. 

 História do surgimento dos 
códigos de ética 

 Surgimento do código de ética 
da enfermagem 

2h Lucimara 

 Empregar o sistema de 
informação e registro em saúde 
como meio de facilitar a prestação 
de informações ao cliente/paciente 
e outros profissionais e ao sistema 
de saúde, bem como compreender 
qual a importância destes para a 
vigilância em saúde. 

Registrar ocorrências e 
serviços realizados, inclusive 
utilizando ferramentas de 
informática com a finalidade de 
facilitar a prestação de 
informação ao cliente/paciente, 
a outros profissionais e ao 
sistema de saúde. 

Sistema de informação e 
registro em saúde. 

3h Lucimara 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer a legislação referente 
aos direitos do usuário dos 
serviços de saúde, utilizando-a 
como um dos balizadores na 
realização do seu trabalho. 

 Fazer cumprir os direitos dos 
usuários dos diversos 
serviços de saúde.  

 Empregar os princípios da 
qualidade na prestação de 
serviços de saúde 

 Padrões de qualidade em 
prestação de serviços de 
saúde. 

 Direitos do consumidor. 

3h Daniela 

Conhecer a importância da visão 
sistêmica do meio ambiente, 
considerando os conceitos de 
ecocidadania e cidadania 
planetária, de forma a aplicar 
princípios de conservação de 
recursos não-renováveis e 
preservação do meio ambiente no 
exercício do trabalho em saúde. 

Empregar uma visão sistêmica 
do meio ambiente, atuando na 
defesa da conservação dos 
recursos não-renováveis e 
preservação do meio ambiente 
no exercício do trabalho. 

 Saúde Ambiental 
 Vigilância ambiental 

3h Marilda 

Conhecer as entidades de classe 
e as organizações de interesse da 
área de saúde e defesa da 
cidadania. 

 Atuar como sujeito na 
consolidação do SUS, 
participando dessa 
construção tanto como 
profissional quanto como 
cidadão. 

 Organizações de defesa da 
cidadania e de interesse da 
saúde. 

 Controle social 
 
 

3h Naiaranize 

Empregar a metodologia de 
Projetos na elaboração de uma 
pesquisa de campo. 

Desenvolver pesquisa de 
campo através de questionário 
e entrevista, visando o 
desenvolvimento de projeto. 

Noções Básicas de 
Metodologia de Projetos. 

6h Daniel 

Conhecer dados que determinam 
o perfil epidemiológico da 
comunidade.relacionando a 
importância destes para o 
planejamento das ações de saúde. 

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

 Noções de epidemiologia geral 
e regional. 

 Endemias, epidemias. 
 

4h Lucimara 
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 Identificar as medidas de 
prevenção/proteção a serem 
adotadas pela população em 
epidemias e endemias 

 Esclarecer à população acerca 
das medidas de 
proteção/prevenção a serem 
adotadas em epidemias e 
endemias

 Medidas de 
proteção/prevenção adotadas 
em epidemias e endemias. 

2h Lucimara 

 Reconhecer, promover e priorizar 
o acesso das minorias étnicas e 
dos portadores de necessidades 
especiais à assistência em saúde 

 Garantir direitos das minorias 
étnicas e portadores de 
necessidades especiais. 

 Direitos das minorias étnicas e 
portadores de necessidades 
especiais.

1h Lucimara 

 Planejar e organizar o seu 
trabalho tendo como ponto de 
partida a pesquisa do perfil de 
saúde de sua região, com vistas a 
atender às necessidades básicas 
do cliente/comunidade, 
considerando o ser humano 
integral. 

Coletar e organizar dados 
relativos ao campo de atuação 
com vistas à pesquisa do perfil 
de saúde da comunidade e ao 
estabelecimento de estratégias 
de intervenção.

 Planejamento em Saúde. 2h Lucimara 

 Conhecer noções básicas de 
informática. 

 Desenvolver atividades que 
exijam conhecimentos de 
informática. 

 Noções básicas de informática 15h Marco 

 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: seminários, estudo dirigido, aulas expositivas,  oficinas em classe, pesquisa de campo e avaliações 
teóricas. 
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MÓDULO II - O CUIDAR NA PERSPECTIVA DA AUTONOMIA 

 
PROJETO 

 

Planejar ações de enfermagem a partir do diagnóstico situacional nas áreas analisadas no módulo I, enfocando a promoção, 
prevenção e biossegurança. 
 
 

 
 
 
 
MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO II  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Educar para saúde sobre medidas de proteção à saúde; prevenção de 
doenças prevalentes; endemias; epidemias; doenças preveníveis por 
imunizações; riscos e agravos à saúde; atendimento às necessidades 
básicas do indivíduo; efeito de medicamento; de vacinas; de 
imunobiológico (Assistência em Saúde Coletiva). 

Carga Horária: 100h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Identificar sinais e sintomas que 
indiquem patologias 
transmissíveis e parasitárias. 

Atuar junto a equipe 
multidisciplinar na 
identificação e assistência ao 
paciente portador de doenças 
transmissíveis e parasitárias. 

 Noções de Fisiopatologia das 
doenças transmissíveis e 
parasitárias prevalentes na região 

9h Roseane 
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Conhecer os focos de 
contaminação, as vias de 
transmissão, as medidas de 
prevenção, o controle e o 
tratamento das doenças 
prevalentes na região. 

Desenvolver ações de 
prevenção, controle e 
tratamento das doenças 
transmissíveis nos diversos 
níveis da atenção à saúde. 

Focos de contaminação, vias de 
transmissão, medidas de 
prevenção, controle e tratamento 
das doenças transmissíveis 
prevalentes na região, 

6h Roseane 

 Identificar as doenças 
transmissíveis prevalentes na 
região

 Registrar as doenças de 
notificação compulsória em 
impressos próprios 

 

 Notificação das doenças 
transmissíveis no SINAN. 

 Programas de controle da 
Tuberculose e erradicação da 
Hanseníase. 

6h Lucimara 

Conhecer como agem as defesas 
orgânicas, relacionando com as 
ações dos imunobiológicos. 

Atuar na administração dos 
imunobiológicos, conhecendo 
suas ações no organismo. 

Noções básicas de Imunologia. 3h Lucimara 

Conhecer as técnicas de 
imunização, vacinação e de 
aplicação de imunobiológicos. 

 Vacinar segundo o 
calendário básico de 
vacinação do Ministério da 
Saúde e Programa Nacional 
de Imunização (PNI) e 
registrar vacinas aplicadas 
em cartão próprio. 

 Técnica de imunização/vacinação 
e aplicação de imunobiológicos. 

 Programa Nacional de 
Imunização: protocolos, 
diretrizes, normas técnicas para 
aplicação das diversas vacinas e 
imunobiológicos especiais. 

12h Lucimara 

 

Selecionar a técnica de 
armazenamento, conservação e 
transporte adequado a cada tipo 
de vacina conforme Ministério da 
Saúde. 

Manusear imunobiológicos 
conservando-os e 
transportando-os de acordo 
com as recomendações do 
Ministério da Saúde. 

Técnica de transporte, 
armazenamento e conservação 
de vacinas: controle da rede de 
frio. 

8h Lucimara 

Conhecer os efeitos adversos das 
vacinas e imunobiológicos 
especiais e conhecer o Programa 
Nacional de Imunização (PNI). 

 Informar quanto ao retorno e 
efeitos adversos das vacinas. 

 Efeitos adversos das diversas 
vacinas e imunobiológicos 
especiais. 

2h Lucimara 

 Reconhecer os efeitos adversos 
das vacinas e imunobiológicos 
especiais. 

 Intervir e notificar efeitos 
adversos dos 
imunobiológicos.

 Notificação dos efeitos 
 
 

2h Lucimara 
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Identificar situações de risco e 
agravos à saúde e informar à 
Vigilância Epidemiológica 

Desenvolver ações 
preventivas, propostas pela 
Vigilância Epidemiológica, de 
modo a reduzir riscos e 
agravos à saúde. 

 Vigilância Epidemiológica 3h Lucimara 

Conhecer os fatores de agravo à 
saúde relacionados com produtos 
alimentos e meio ambiente. 

Integrar as equipes 
multidisciplinares nas ações 
para a saúde de grupo, 
família e comunidade e nas 
ações de Vigilância Sanitária 
em relação a produtos 
alimentares domiciliares, 
medicamentos, serviços de 
saúde e do meio ambiente. 

 Ações da vigilância sanitária em 
relação a produtos alimentares 
domiciliares, medicamentos, 
serviços de saúde e meio 
ambiente. 

 Trabalho de Instituições locais 
e/ou regionais responsáveis 
pela: Educação em Vigilância 
Sanitária e pela fiscalização em 
Vigilância Sanitária. 

3h Lucimara 

 Conhecer técnicas de mobilização 
de grupos e comunicação 
interpessoal no trabalho com a 
comunidade. 

 

 Utilizar técnicas de 
mobilização de grupos 

 técnicas de comunicação 
interpessoal e mobilização 
social. 

9h Livia Mara 
 

 Conhecer os princípios de 
mobilização de grupos nos 
levantamentos das características 
sócio-políticas, econômicas e 
culturais da comunidade. 

 Fazer levantamento das 
características sócio-
políticas, econômicas e 
culturais da comunidade. 

 

 Importância das características 
sócio-políticas, econômicas e 
culturais da comunidade para as 
ações de saúde. 

3h Naiaranize 
 

 Caracterizar o processo evolutivo 
do ser humano nas diversas 
etapas do ciclo vital 

Identificar e diferenciar as 
necessidades do cliente ao 
longo do ciclo vital. 

Desenvolvimento, crescimento, 
evolução e envelhecimento no 
ciclo vital e necessidades 
humanas básicas em cada etapa 
do ciclo vital. 

3h Mônica 

Conhecer as estratégias de 
intervenção em saúde na família. 

Atuar na estratégia de 
intervenção em saúde na 
família. 

Estratégia de intervenção em 
saúde na família. 

21h 
 

Lucimara 
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 Conhecer as medidas de 
prevenção/proteção 
recomendadas nas doenças 
transmissíveis. 

 Adotar as medidas de 
prevenção/proteção 
recomendadas para doenças 
transmissíveis.

 Medidas de prevenção das 
doenças transmissíveis. 

 Barreiras de proteção. 
Trabalho de entidades e órgãos  

responsáveis por medidas de 
execução, combate, controle e 
erradicação de doenças 
transmissíveis e parasitárias. 

4h Roseane 

Identificar os recursos da 
Comunidade em Saúde Coletiva. 

Utilizar os recursos da 
comunidade em saúde 
coletiva. 

 Recursos da comunidade para 
as ações de saúde coletiva. 

- Terapias alternativas 
(alimentação alternativa, 
fitoterapia) 

- Conhecimentos populares 
- Atividades culturais e 

estratégias de lazer de 
lazer 

 

3h Lucimara 
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ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: projeto interdisciplinar de intervenção na comunidade, desenvolvido nos principais bairros 
periféricos do município, diagnosticando as principais doenças infecto parasitárias, e orientar a comunidade sobre sua prevenção. 
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-    BAHIA, Secretaria da Saúde Superintendência de Saúde. Gerência de Vigilância Epidemiológica. Manual de normas e 

procedimentos técnicos para vigilância epidemiológica. 4. ed. rev. amp. Salvador: 1991, 214 p. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO II CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades básicas do cliente/paciente nas diferentes 
faixas etárias, em especial adultos e idosos, com afecções agudas ou 
crônicas no tratamento clínico (Assistência a Clientes/Pacientes em 
Tratamento Clínico I). 

Carga Horária: 100h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer as características gerais 
do ser humano sadio, tendo como 
referência visão holística. 

Contribuir para a manutenção 
da vida sadia numa 
perspectiva holística. 

Características gerais do ser 
humano sadio dentro da visão 
holística: bases de 
desenvolvimento e 
comportamento orgânico e 
emocional. 

2h Mônica 

Identificar procedimentos e 
cuidados de enfermagem 
indicados no atendimento das 
necessidades básicas do 
cliente/paciente. 

Realizar procedimentos e 
cuidados de enfermagem de 
acordo com a prescrição 
multidisciplinar. 

 Técnicas básicas de 
enfermagem para a higiene, 
conforto, segurança, 
alimentação, hidratação, 
tricotomia, eliminações, 
recreação, exercícios, 
oxigenoterapia e tratamentos do 
cliente/paciente. 

 Técnicas dos diversos 
procedimentos e cuidados de 
enfermagem requeridos pelos 
clientes/pacientes clínicos, 
adultos e idosos. 

42h Mônica 

 Conhecer medidas que promovam 
o autocuidado e contribuam para 
a efetividade das ações de 
enfermagem e o bem-estar do 
paciente 

 Ensinar ao cliente/paciente 
técnicas que promovam o 
autocuidado.

 Autocuidado 2h Mônica 
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 Conhecer princípios de 
relacionamento interpessoal nos 
primeiros  contatos com o 
paciente hospitalizado. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com o 
cliente/paciente com vistas à 
efetividade das ações 
realizadas. 

 

 Paciente hospitalizado; 
 Relacionamento interpessoal. 

3h Livia Mara 

 

Conhecer os medicamentos mais 
utilizados em tratamento clínico. 

Administrar e orientar o 
cliente/paciente na utilização 
de medicação indicada. 

   Noções de Farmacologia  
 Interações medicamentosas. 
 Grupos farmacológicos 

15h 
 

Roseane 

 Conhecer noções de matemática 
aplicada ao cálculo, diluição e 
administração de fármacos e 
soluções. 

 Efetuar cálculo de 
medicações e soluções. 



 Cálculo de concentração (mg, 
cc, iu) 

 Porcentagem 
 Regra de três 

3h Paulo Sérgio 

Conhecer as técnicas de 
administração de medicamentos 
pelas diversas vias. 

Administrar medicamentos 
pelas diversas vias. 

Técnicas de administração de 
medicamentos pelas diversas 
vias. 

12h Mônica 

Identificar as soluções mais 
comuns utilizadas na realização 
de curativos. 

Aplicar as soluções  mais 
utilizadas em curativos. 

Soluções mais utilizadas em 
curativos. 

1h Mônica 

Caracterizar os diversos tipos de 
curativos e feridas. 

Realizar curativos.  Características dos diversos 
tipos de curativos e feridas. 

 Técnica de realização de 
curativos. 

11h Mônica 

 

Interpretar normas relativas a 
prevenção e controle de infecção 
hospitalar na unidade. 

Utilizar adequadamente os 
equipamentos de proteção 
individuais (EPI), no 
atendimento de pacientes em 
situações clínicas. 

Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPI’s) em Unidade 
Clínica. 

5h Rose 

Conhecer a terminologia 
específica da área. 

Utilizar terminologia 
específica da área. 

Anotações de enfermagem 4h Mônica 
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 Identificar as fazes de 
enfrentamento da morte. 

 Enfrentar situações de morte 
na realidade de trabalho; 

 Desenvolver ações para com 
o cliente e família no 
processo morte-morrer. 

 

 Processo morte-morrer; 
 Fases de enfrentamento da 

morte 

6h Livia Mara 

 Conhecer as técnicas de cuidado 
do corpo após a morte. 

 

Preparar o corpo após a 
morte. 

 Técnica de enfermagem no 
preparo do corpo pós-morte. 

 Aspectos éticos que envolvem o 
preparo do corpo pós-morte. 

 
 

4h Mônica 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: através de aulas expositivas, aulas práticas, seminários, visitas técnicas, apresentações teatrais, 
pesquisa de campo interdisciplinar. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
- BRUNNER, Suddarth. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S/A., 1994. 
- CALIL, Terezinha Padis Campos. Psicologia hospitalar. A atuação do psicólogo em hospitais. São Paulo: Editora EPU Ltda. 
- DOENGES, Marilynn E. Diagnóstico e intervenção em enfermagem. 5.ed. Artmed Editora Ltda. 
- DUGAS, Beverly Witter et al. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1985. 
- Farmacologia aplicada à enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
- LIMA, Idelmina Lopes de. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6. ed. Goiânia: Editora AB, 2000. 
- PEIXOTO, Paulo Matos. Grande compêndio de enfermagem SIVADI. São Paulo: Editora SIVADI, 1998, 175 p. 
- SCHULL, Patrícia Dwer. Enfermagem básica: teoria e prática. Trad. Geraldo Costa Filho e Renato Lamarmer Barbieri. São 

Paulo: Rieedel Ltda. 1996. 

- TEMPLE, Jean Smith; JOHNSON, Joyce Young. Guia para procedimentos de enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Artmed 

Editora, 1999. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO II  CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO APOIO AO DIAGNÓSTICO 

COMPETÊNCIA CHAVE Compreender as atividades executadas antes, durante e após exames 
com fins de diagnóstico (Preparação e Acompanhamento de Exames 
Diagnósticos). 

Carga Horária: 60h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Definir as características das 
técnicas de Enfermagem 
relacionadas à higiene, conforto e 
a segurança do cliente/paciente e 
de coleta de material para exame. 

Executar técnica básica de 
Enfermagem em higiene, 
conforto e segurança do 
paciente. 

Técnicas básicas de 
Enfermagem em higiene, 
conforto e segurança do paciente 
na coleta de materiais para 
exame. 

1h Mônica 

Identificar e caracterizar os 
principais exames e os cuidados 
de Enfermagem necessários à sua 
realização. 

 Informar, orientar, 
encaminhar, preparar, apoiar 
e posicionar o 
cliente/paciente antes e 
durante o exame a ser 
realizado. 

Noções básicas de exames 
clínicos e exame físico. 

9h Mônica 

Identificar e caracterizar as 
posições corretas para o exame. 

Posicionar e preparar o 
cliente/paciente de acordo 
com o exame a que irá se 
submeter. 

Posições para exame. 1h Mônica 

Enumerar, definir e caracterizar os 
principais exames reconhecendo 
materiais e equipamentos 
utilizados. 

 Operar equipamentos e 
manusear materiais 
necessários ao exame. 

 Noções básicas sobre os 
principais exames laboratoriais, 
radiológicos e especializados. 

 Materiais e equipamentos 
utilizados 

2h Mônica 

Selecionar os materiais e 
equipamentos necessários ao 
exame clínico geral e 
especializado, assim como 
verificar o seu funcionamento. 

Preparar o material e local 
necessários, auxiliar e/ou 
proceder a coleta de material 
para exames. 

Materiais necessários e 
utilizados ao exame clínico, geral 
e especializados. 

3h Mônica 
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Identificar e caracterizar as 
medidas antropométricas e sinais 
vitais e reconhecer a importância 
das normas na avaliação da saúde 
do cliente/paciente. 

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

Medidas antropométricas: 
técnica de verificação de peso, 
altura e sinais vitais. 

21h Mônica 

 

Conhecer as normas técnicas 
sobre funcionamento de aparelhos 
e equipamentos específicos. 

Operar dentro das normas 
técnicas aparelhos e 
equipamentos específicos. 

Normas técnicas sobre 
funcionamento de aparelhos e 
equipamentos específicos. 

2h Eliana 

Identificar as normas e rotinas de 
anotações e registro em 
formulários padronizados. 

Registrar e anotar ocorrências 
e os cuidados prestados de 
acordo com as exigências e 
normas. 

 Normas e rotinas de anotações e 
registro em formulários 
padronizados: 

- Balanço Hídrico 
- Curva glicêmica 
- SSVV 

2h Mônica 

Conhecer  as técnicas de 
acondicionamento, identificação, 
guarda, conservação e 
encaminhamento de materiais 
coletados. 

Acondicionar, identificar 
corretamente o material 
coletado encaminhando-o ao 
laboratório de destino. 

Normas técnicas e rotinas sobre 
coleta de materiais para exames. 

9h Mônica 

 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aulas práticas, aulas expositivas, trabalho nas comunidades prestando serviços e seminários 
temáticos. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

- DUGAS, Beverly Witter et al. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1985. 
- KAWAMOTO, Emília; IKEDA, Júlia. Fundamentos de enfermagem. São Paulo: Editora EPU Ltda., 1986. 137 p. 
- LIMA, Idelmina Lopes de et al. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6. ed. Goiânia: Editora AB, 2000, 584 p. 
- PEIXOTO, Paulo Matos. Grande compêndio de enfermagem SIVADI. São Paulo: Editora SIVADI, 1998, 175 p. 
- SKELLEY, E. G. Medicação e matemática na enfermagem. São Paulo: Editora Pedagógica universitária Ltda. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO II  CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Compreender as atividades relativas ao tratamento dado aos indivíduos, 
ao meio ambiente, aos materiais e equipamentos e ao uso de técnicas 
específicas com o objetivo de prevenir e controlar infecções (Promoção 
da Biossegurança nas Ações de Enfermagem). 

Carga Horária: 60h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Interpretar normas técnicas de 
descontaminação, limpeza, 
preparo, desinfecção, esterilização 
e estocagem de materiais. 

Descontaminar, limpar, 
preparar, esterilizar e/ou 
desinfetar e armazenar os 
diversos tipos de materiais. 

Normas técnicas de 
descontaminação, limpeza, 
preparo, desinfecção, 
esterilização, manuseio e 
estocagem de materiais. 

6h Roseane 

Definir os conceitos e princípios de 
assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 
descontaminação e esterilização, 
identificando suas características 
e correlacionar o método de 
esterilização adequado a cada tipo 
de material. 

 Utilizar adequadamente as 
técnicas de esterilização de 
ação química e física. 

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

9h Roseane 

 Interpretar os manuais de 
utilização dos equipamentos 
usados no processo de 
esterilização de materiais. 

 Operar equipamentos de um 
Centro de Material e 
Esterilização (CME). 

 Normas de funcionamento e 
operacionalização de 
equipamentos específicos de um 
CME.

9h Roseane 

Conhecer a técnica da lavagem 
das mãos como um dos 
procedimentos básicos no controle 
da infecção hospitalar, 
executando-a antes e depois dos 
atendimentos prestados aos 
clientes/pacientes, assim como 
antes e depois de qualquer 
procedimento técnico. 

Proceder a lavagem das 
mãos conforme preconizado 
pelo Ministério da Saúde, 
antes e após a realização de 
procedimentos técnicos e do 
atendimento aos 
clientes/pacientes. 

Técnica de lavagem de mãos. 3h 
 

Mônica 
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Identificar os cuidados especiais 
relacionados ao manuseio do 
material esterilizado. 

 Utilizar técnica asséptica nos 
procedimentos invasivos 
visando proteger o 
cliente/paciente de 
contaminações 

Procedimentos que requerem 
utilização da técnica asséptica. 

3h Mônica 

Interpretar as normas básicas e os 
protocolos relativos à prevenção 
da infecção hospitalar. 

Adotar as normas básicas e 
protocolos de prevenção da 
infecção hospitalar. 

Normas básicas e protocolos de 
prevenção da infecção hospitalar 

7h Roseane 

 

 Reconhecer sua prática 
profissional como um dos fatores 
que interferem nos índices de 
infecção hospitalar. 

Utilizar os indicadores dos 
índices de infecção hospitalar, 
bem como os dados 
estatísticas referentes à 
infecção hospitalar à infecção 
hospitalar no Brasil para 
comparar estudos referentes 
à infecção hospitalar e 
melhorar a sua atuação. 

 Dados estatísticos relativos à 
infecção hospitalar no Brasil. 

  indicadores dos índices de 
infecção hospitalar. 

1h Roseane 

Conhecer as finalidades, estrutura 
e o funcionamento da Comissão 
de Controle da Infecção Hospitalar 
– CCIH para que possa colaborar 
de forma mais eficaz com o 
trabalho desenvolvido pela 
comissão. 

Realizar prevenção e controle 
sistemático da infecção 
hospitalar de todas as 
maneiras que estiverem ao 
seu alcance, inclusive 
fornecendo informações que 
sejam de interesse da CCIH. 

Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH): 
histórico da sua criação, bases 
legais, finalidades e estrutura 
organizacional. 

10h Roseane 

Conhecer  técnicas de isolamento 
reverso para o atendimento de 
clientes/pacientes portadores de 
doenças que provocam baixa de 
resistência imunológica. 

Utilizar técnica de isolamento 
reverso no atendimento de 
clientes/pacientes portadores 
de doenças que provocam 
baixa de resistência 
imunológica com o objetivo de 
protegê-los. 

Técnica de isolamento reverso. 3h Roseane 
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Conhecer a organização, a 
estrutura e o funcionamento de um 
Centro de Material. 

 Atuar, dentro de sua 
competência em CME 

Centro de Material e esterilização 
(CME): organização, estrutura e 
funcionamento. 

3h Roseane 

 Interpretar normas de segurança 
no trabalho no cuidado ao 
paciente e relacionado ao meio 
ambiente.

 Manusear e descartar 
adequadamente os resíduos 
biológicos com o intuito de 
quebrar a cadeia de 
transmissão das doenças.

 Princípios gerais de 
biossegurança

 Manuseio e separação dos 
resíduos dos serviços de saúde



3h Roseane 

 Conhecer os princípios da ação 
físico-química dos agentes 
utilizados na descontaminação, 
limpeza, anti-sepsia, desinfecção 
e esterilização de materiais. 

 Preparar e utilizar soluções 
químicas na desinfecção 
concorrente e terminal de 
áreas e artigos. 

 Princípios ativos dos produtos 
químicos e preparo de soluções

 Limpeza e desinfecção de 
ambientes, móveis, 
equipamentos, materiais e 
utensílios hospitalares. 

 Técnica de limpeza concorrente, 
terminal  específicos

3h Roseane 

 
 
 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: através de aulas expositivas, aulas práticas, seminários, visitas técnicas, oficinas, palestras, etc. 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

- BIER, Otto. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Melhoramentos. 1994. 
- BOLICK, Dianna et al. Segurança e controle de infecção. Trad. Carlos Henrique Cosendey. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Afonso Editores. 2000 368 p. coleção enfermagem prática. 
- PEREIRA, Milca Severino & MORIYA, Tokico Murakawa. Infecção hospitalar (estrutura básica de vigilância e controle). 2. ed. 

Goiânia: Editora AB, 1995. 193 p. 
- Revista do controle de infecção hospitalar. Ministério da Saúde – Brasília: 1995. 
- STAUT, Naima da Silva; COLS. Manual de drogas e soluções. São Paulo: Editora EPU Ltda., 1996. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO II   CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO GESTÃO EM SAÚDE 

COMPETÊNCIA CHAVE Conhecer a dinâmica do processo de trabalho na atenção de 
enfermagem individual, coletiva e na pesquisa, com a perspectiva de 
formar uma postura pessoal e profissional coerente com a cidadania 
(Organização do Processo de Trabalho em Enfermagem I). 

Carga Horária: 40h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer a história da 
Enfermagem e a sua evolução. 

Atuar de acordo com a 
legislação educacional, 
relativa a formação dos 
diferentes níveis profissionais 
da Enfermagem. 

História de Enfermagem: 
legislação educacional, relativa à 
formação dos diferentes níveis 
profissionais da Enfermagem. 

4h Lucimara 

Interpretar os dispositivos legais 
que orientam a formação e o 
exercício dos profissionais de 
Enfermagem. 

  Desenvolver ações de modo a 
cumprir e fazer cumprir a Lei 
do exercício profissional da 
Enfermagem. 

Lei do exercício profissional da 
Enfermagem. 

3h Lucimara 

Identificar os direitos e os deveres 
inerentes à ação dos profissionais 
de Enfermagem no atendimento 
de indivíduos e comunidade. 

  Agir de acordo com  os 
princípios éticos de conduta 
humana, cumprindo os 
deveres o dos profissionais de 
Enfermagem. 

Noções gerais de bioética: 
conduta humana, valores e 
significados, situações e dilemas 
éticos. 

5h Lucimara 

Conhecer,  interpretar e aplicar o 
código de Ética da Enfermagem. 

Cumprir o Código de ética da 
Enfermagem. 

Ética profissional: Código de 
Ética da Enfermagem. 

12h Lucimara 

Distinguir as finalidades das 
diversas entidades de classe da 
enfermagem. 

Atuar nas diversas entidades 
de classe da Enfermagem. 

Entidades da Enfermagem: 
ABEN, COFEN, COREN 
Sindicatos – suas finalidades. 

4h Lucimara 

Identificar os membros da equipe 
de enfermagem e suas 
respectivas funções. 

 Atuar na Assistência de 
Enfermagem em conjunto 
com a equipe. 

Funções dos membros da equipe 
de Enfermagem. 

4h Lucimara 
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 Conhecer a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem 

 Colaborar no planejamento e 
organização da assistência 
de enfermagem 

 Realizar o registro das 
observações e práticas que 
constituem a assistência de 
Enfermagem. 

Processo de trabalho em 
enfermagem: divisão técnica do 
trabalho, planejamento e 
organização da assistência 
(Plano de Cuidados).

4h Livia Angeli 

Reconhecer a importância dos 
registros relativos aos 
procedimentos de Enfermagem. 

 Implementar a informação, 
educação e comunicação 
social nos serviços de saúde. 

Técnicas e princípios de 
anotações de ocorrências e 
serviços. 

2h Lucimara 

Avaliar riscos e iatrogenias na 
execução de procedimentos 
técnicos, de forma a eliminar ou 
reduzir os danos ao 
cliente/comunidade. 

Aplicar os cuidados de 
enfermagem observando os 
princípios científicos, evitando 
riscos de iatrogenias. 

Riscos de iatrogenias na 
enfermagem. 

 
 

 

1h Lucimara 

 

 

 
 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: seminários, palestras, aulas expositivas e visitas técnicas às clínicas e hospitais para verificar a 
organização do processo de trabalho em enfermagem. 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
- Código de Ética. COREN do Estado da Bahia. 2000. 
- FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Ética e bioética em enfermagem. Goiânia: Editora AB, 2000. 
- FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde (questões éticas deontológicas e legais, tomada de decisão, autonomia e 

direitos do paciente, estudo de casos), São Paulo: EPU Ltda, 1998, 119 p. 
- GELAIN, Ivo. Deontologia e enfermagem. 3. ed. São Paulo: Editora EPU Ltda. 

 
 
 
 



 53 

 
 
 

 
MÓDULO III  - Humanização  e Integralização da Assistência à Saúde 

 
PROJETO 

 
 

Desenvolver assistência de enfermagem integralizada e continuada a partir da análise de problemas do paciente hospitalizado, propondo 
ações nos diversos níveis de atenção à saúde. 

 
 
 
MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO III CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades do cliente/paciente nas diferentes faixas etárias, 
em especial adultos e idosos, com afecções agudas ou crônicas no 
tratamento clínico (Assistência a Clientes/Pacientes em Tratamento 
Clínico II). 

Carga Horária: 70h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Caracterizar a prevenção, o 
tratamento e a reabilitação das 
afecções clínicas que mais 
comumente afetam adultos e 
idosos. 

 Atuar nos diversos níveis de 
atenção à saúde voltada ao 
paciente/cliente clínico. 

Prevenção, tratamento e 
reabilitação das afecções nos 
adultos e idosos. 

9h Livia Angeli 

Identificar sinais e sintomas que 
indiquem distúrbios clínicos e 
psicológicos e suas complicações 
no organismo, avaliando a sua 
gravidade. 

 Avaliar o paciente clínico, 
identificando dados, a fim de 
contribuir para a assistência 
de enfermagem. 

 Noções Básicas da 
Fisiopatologia dos agravos 
clínicos de saúde mais comuns. 

 Farmacologia Aplicada 
 Sistematização da Assistência 

de Enfermagem 

26h 
 
 

Livia Angeli 
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Identificar o processo de 
envelhecimento nos seus 
aspectos filosóficos, psicológicos, 
sociais e patológicos. 

Orientar o cliente/paciente no 
processo de envelhecimento 
nos seus aspectos 
fisiológicos, psicológicos, 
sociais e patológicos. 

 Aspectos fisiológicos, sociais e 
patológicos do envelhecimento. 

 Legislação do idoso 

3h Livia Angeli 

Conhecer as limitações e seqüelas 
conseqüentes das principais 
doenças clínicas. 

 Executar e orientar a 
realização de exercícios de 
reabilitação e prevenção de 
seqüelas. 

 Manter a capacidade 
funcional do cliente/paciente 
ao máximo, auxiliando sua 
adaptação às limitações 
conseqüentes da doença. 

Noções sobre limitações e 
seqüelas conseqüentes das 
principais doenças clínicas. 

3h Livia Angeli 

Interpretar as normas técnicas 
sobre o funcionamento dos 
materiais e equipamentos 
específicos. 

Operar equipamentos e 
manusear materiais próprios 
do campo de atuação. 

Normas técnicas sobre o 
funcionamento dos materiais e 
equipamentos específicos. 

3h Eliana 

Conhecer a organização, estrutura 
e funcionamento de uma Unidade 
Clínica. 

Atuar em uma Unidade de 
Internação Clínica. 

Organização, estrutura e 
funcionamento de uma Unidade 
de Internação Clínica. 

2h Livia Angeli 

Interpretar normas de segurança 
relativas a tratamentos com anti-
neoplásicos. 

Aplicar normas de segurança 
para si e para o 
cliente/paciente ao lidar com 
tratamentos anti-neoplásicos. 

Normas relativas ao manuseio de 
anti-neoplásicos: conservação, 
armazenamento e cuidados com 
o meio ambiente. 

3h Livia Angeli 

 

Conhecer os grupos de apoio 
específicos para pacientes 
portadores de seqüelas de 
doenças deformantes. 

Encaminhar os 
clientes/pacientes portadores 
de seqüelas de doenças 
deformantes aos grupos de 
apoio específicos. 

Grupos de apoio a pacientes 
portadores de seqüelas de 
doenças deformantes. 

9h Naiaranize 
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 Conhecer aspectos psicológicos 
que envolve o acompanhamento 
dos pacientes clínicos. 

 Prestar assistência ao paciente 
clínico em diferentes níveis de 
atenção dentro de uma visão 
interdisciplinar. 

 Importância da equipe 
multiprofissional.

 Aspectos psicológicos na 
aceitação da doença crônica 
pelo paciente.

3h Livia Mara 

Conhecer noções de sociologia 
aplicadas ao tratamento clínico. 

Utilizar instrumentos da 
sociologia no tratamento ao 
paciente clínico. 

 Questões sócio-econômicas que 
envolvem o tratamento das 
doenças crônicas. 

 Acesso ao tratamento contínuo. 
 Direitos dos paciente portadores 

de doenças crônico-
degenerativas. 

 Direitos e preconceito que 
relacionados aos pacientes 
sequelados. 

6h Naiaranize 

 Conhecer estratégias de 
comunicação no relacionamento 
com o paciente clínico. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com o 
cliente/paciente com vistas à 
efetividade das ações 
realizadas. 

 

 Relacionamento interpessoal na 
efetividade das ações voltadas 
ao paciente clínico.

3h Livia Mara 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: através de aulas expositivas, aulas práticas, seminários, visitas técnicas, apresentações teatrais, 
pesquisa de campo interdisciplinar. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO III CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO / REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades de enfermagem com enfoque especial à Mulher 
(Assistência à Mulher). 

Carga Horária: 70h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

 Conhecer os aspectos 
biopsicosociais da saúde da 
mulher. 

 Trabalhar a Educação em 
Saúde nos programas de 
Saúde Reprodutiva discutindo 
as questões de gênero e 
sexualidade numa pesrpectiva 
social 

 Realizar ações que 
promovam o bem-estar e 
melhore a qualidade de vida 
da mulher. 

 Grupos de apoio à mulher. 
 Gênero e saúde 
 Sexualidade 
 Políticas públicas de saúde 

Reprodutiva 
 PAISM 
 Legislação específica 
 
 

 

10h Roseane 

 Identificar as fases do ciclo 
reprodutivo da mulher. 

 

 Realizar atendimento à 
mulher no ciclo gravídico-
puerperal 

 

 Enfermagem em gineco-
obstetrícia: 

 Reprodução humana 
  sexualidade e saúde reprodutiva 
 Pré-natal 
 Gestação, parto, puerpério e 

aborto. 

8h Roseane 

 Conhecer o programa de 
planejamento familiar. 

 

 Atuar nos programas de 
Planejamento Familiar da 
rede básica de saúde. 

 Planejamento familiar, métodos 
contraceptivos: tipos, indicações 
e uso. 

 
 
 

6h Roseane 
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 Conhecer os tipos de alimentos e 
sua aplicação na dieta da 
gestante e  puérpera. 

Orientar a dieta adequada 
para a gestante e  puérpera. 

Nutrição Aplicada. 
 
 

9h Aurelina 

 

 Identificar sinais e sintomas que 
indiquem alterações fisiológicas, 
psicológicas e patológicas mais 
comuns na mulher. 

 Promover a saúde e prevenir  
doenças inerentes a mulher. 

 Realizar procedimentos de 
enfermagem relacionados 
aos aspectos ginecológicos e 
de prevenções do câncer 
cérvico-uterino e de mama e 
situação de violência. 

 Noções de Fisiologia, Psicologia 
e Patologias mais comuns na 
mulher. 

 Aspectos bio-psico-sociais na 
assistência à mulher vítima de 
violência. 

9h Roseane 

 Conhecer a organização, estrutura 
e funcionamento das unidades 
ginecológica e obstétrica. 

 Operar equipamentos e 
manusear materiais e 
instrumentos utilizados em 
centros toco-cirúrgicos e  
alojamentos conjuntos 

 Estrutura dos serviços na 
atenção básica e serviços 
especializados 

3h Roseane 

 

Identificar sinais e sintomas que 
indiquem distúrbios ginecológicos 
a partir da puberdade até 
climatério.  

 Prestar cuidados de 
enfermagem à mulher. 

 

Menarca, menopausa e 
climatério. 

4h Roseane 

 Conhecer as ações e  princípios 
no cuidado à mulher em situações 
de risco. 

 Atuar na prevenção e 
assistência de Enfermagem 
à mulher em situação de 
risco 

 Comportamento de risco na 
mulher – dependência química,  
abuso sexual, violência 
doméstica. 

 Órgãos e entidades de proteção 
e orientação à mulher, à criança 
e ao adolescente existentes na 
comunidade (saúde, lazer, 
esporte, cultura e outros) 

6h Naiaranize 
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Empregar técnicas de 
comunicação eficientes com os 
clientes/pacientes, seus familiares, 
responsáveis e a equipe de 
trabalho com vistas às 
efetividades das ações. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com os 
clientes/pacientes, seus 
familiares e responsáveis e a 
equipe de trabalho, com 
vistas a efetividade das 
ações.. 

 Noções básicas de Psicologia e 
comunicação interpessoal na 
abordagem à mulher. 

 

6h Livia Mara 

Conhecer técnicas de mobilização 
e de trabalho com o grupo. 

Utilizar técnicas de 
mobilização e de trabalho 
com o grupo. 

 Técnicas de mobilização e de 
trabalho com o grupo. 

 Grupos educativos 
 

3h Livia Mara 

 Conhecer princípios de 
administração de medicamentos 
voltadas à saúde da mulher. 

 Administrar medicamentos no 
tratamento à mulher. 

 Noções de farmacologia na 
atenção à mulher. 

6h Roseane 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aulas expositivas, aulas práticas, visitas técnicas em hospitais, maternidades e postos de saúde, 
atendimento à mulher/criança/adolescente, seminários, apresentações teatrais, bem como avaliações teóricas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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Maria Isabel Sampaio Carmagnani. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2000, 524 p. – (enfermagem prática). 
- CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em obstetrícia. São Paulo: Editora EPU Ltda. 
- DALLY, Peter; HARRINGTON, Heather. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: Editora EPU Ltda. 
- Farmacologia para enfermagem. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 2000. 
- KNUPPEL, Robert A.; DRUKKER, Joan e colaboradores. Alto risco em obstetrícia. 2. ed. São Paulo: ARTMED Editora Ltda. 
- LIMA, Idelmina Lopes de et. al. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6. ed. Goiânia: Editora AB, 2000, 584 p. 
- Nutrição e Dietética. Rio de Janeiro: Editora SENAC Nacional. 1992.  
- ZIEGEL, Enia E. & MECCA S. Cravley. Enfermagem Obstétrica. 8ª ed 
-     BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao planejamento familiar. COSAM. Brasília: 1996 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO III CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO / REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades de enfermagem com enfoque especial à 
Criança, ao Adolescente/Jovem e à Mulher (Assistência à Criança e  ao 
Adolescente/Jovem) 

Carga Horária: 80h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

 Conhecer as necessidades 
básicas da criança no primeiros 
anos de vida (0 a 5 anos) e  os 
aspectos biopsicossocial da 
saúde da criança 

 Realizar atendimento à 
criança no período de 0 a 5 
anos. 

 

 Puericultura. 
 Fases de desenvolvimento da 

criança 
 PAISC 

6h Roseane 

 Conhecer os parâmetros de 
crescimento e desenvolvimento 
infantil nas diferentes faixas 
etárias. 

 

 Registrar o acompanhamento 
do crescimento e 
desenvolvimento da criança e 
do pré-adolescente 

 Realizar o controle 
antropométrico da criança e 
do pré-adolescente 

 

 Enfermagem em pediatria 
 Dados antropométricos da 

criança 
 Exame físico 
 Criança hospitalizada 

4h Roseane 

Conhecer os princípios gerais do 
sistema imunológico no 
desenvolvimento da criança 

Prestar assistência 
considerando as defesas 
naturais do organismo. 

 Noções de Imunologia. 
 

3h Roseane 

 Conhecer os tipos de alimentos e 
sua aplicação na dieta da criança 
e adolescente. 

Orientar a dieta adequada 
para a, criança e 
adolescente. 

Nutrição Aplicada. 
 
 

9h Aurelina 
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Saber operar equipamentos e 
manusear materiais e 
instrumentos utilizados na 
assistência de enfermagem a 
criança e ao pré-adolescente. 

Operar equipamentos e 
manusear materiais e 
utensílios utilizados na 
assistência de enfermagem a 
criança e ao pré-adolescente. 

Normas técnicas sobre o 
funcionamento de aparelhos e 
equipamentos específicos. 

3h Roseane 

 Conhecer princípios de 
administração de medicação em 
pediatria. 

Calcular e administrar 
medicamentos em pediatria – 
fracionamento de doses. 

Farmacologia: 
– cálculos e administração de 

medicamentos em pediatria 
– efeitos colaterais 

3h Roseane 

 Identificar sinais e sintomas que 
indiquem alterações fisiológicas, 
psicológicas e patológicas mais 
comuns  na criança e no 
adolescente. 

Aplicar noções básicas de 
Fisiologia, Psicologia e 
Patologias mais comuns na  
criança e no adolescente. 

Noções de Fisiologia, Psicologia 
e Patologias mais comuns na 
criança e no adolescente. 

6h 
 

Roseane 

Conhecer a organização, estrutura 
e funcionamento das unidades 
pediátricas. 

Realizar ações que 
promovam o bem-estar e 
melhore a qualidade de vida 
da criança e do adolescente. 

 Estrutura dos serviços na 
atenção básica e serviços 
especializados 

3h Roseane 

Identificar os principais cuidados 
de enfermagem ao recém-nascido 
e lactentes sadios, doentes, e em 
situações de risco. 

Prestar cuidados de 
enfermagem ao recém-
nascido e lactentes sadios, 
doentes e em situações de 
risco. 

Sinais e sintomas de agravos no 
recém-nascido: 

– prematuro, 
– baixo peso, 
– pós-termo, 
– com doença hemolítica, 
– com infecções perinatais, 
– filhos de mães diabéticas, 

– HIV positivo, 
– Dependentes de drogas 
– Triagem neonatal. 

10h Roseane 
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Conhecer  os aspectos 
biopsicosocial da saúde do 
adolescente e jovem sadio. 

 Desenvolver ações de 
prevenção e 
acompanhamento do 
adolescente e jovem 

 Crescimento e desenvolvimento 
do adolescente e jovem normal 

 PROSAD 

3h Roseane 

Identificar na criança, no pré-
adolescente e adolescente, sinais 
e sintomas de submissão a riscos. 

Prestar cuidados de 
enfermagem à criança, ao 
pré-adolescente e 
adolescente em situação de 
risco. 

 Assistência de enfermagem à 
criança e adolescente em 
situações de risco. 

3h Roseane 

Identificar sinais e sintomas de 
comportamento de risco no 
adolescente. 

Prestar assistência de 
enfermagem ao adolescente e 
jovem sadio e em situações 
de riscos. 

Comportamento sexual de risco. 3h Livia Mara 

 Empregar cuidados essenciais à 
criança e ao adolescente sadio ou 
doente e em situação de risco e 
na organização, estrutura e 
funcionamento de unidades 
pediátrica 

 

Prestar cuidados de 
enfermagem à criança e ao 
adolescente sadio, doente e 
em situações de risco e na 
organização estrutural e 
funcional de unidades 
pediátrica, ginecológica e 
obstétrica. 

Comportamento de risco na 
criança e no adolescente – 
dependência química, 
delinqüência, desnutrição, abuso 
sexual, violência doméstica, 
trabalho infantil, auto-agressão, 
organização, estrutura e 
funcionamento das unidades: 
pediátrica, ginecológica e 
obstétrica. 

3h Livia Mara 

 Conhecer os acidentes mais 
comuns nas crianças  e as 
medidas preventivas. 

 

 Orientar familiares e/ou 
responsáveis quanto a 
prevenção de acidentes. 

 Acidentes mais comuns na 
infância e suas medidas de 
prevenção. 

3h Roseane 
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Empregar técnicas de 
comunicação eficientes com os 
clientes/pacientes, seus familiares, 
responsáveis e a equipe de 
trabalho com vistas às 
efetividades das ações. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com os 
clientes/pacientes, seus 
familiares e responsáveis e a 
equipe de trabalho, com 
vistas a efetividade das 
ações. 

 Noções básicas de Psicologia e 
comunicação interpessoal. 

 Grupos educativos 

6h Livia Mara 

 Conhecer as formas de 
assistências integrais 
direcionadas à  criança e 
adolescente nos campos da 
saúde: sexualidade, nutrição, 
drogas, violência  entre outros. 

 
 

Prestar assistência de forma 
integral à criança e 
adolescente nas diversas 
áreas. 

 Órgãos e entidades de proteção 
e orientação à mulher, à criança 
e ao adolescente existentes na 
comunidade (saúde, lazer, 
esporte, cultura e outros). 

 Noções das principais situações 
de risco que envolvam o 
adolescente: violência, drogas, 
álcool, acidentes, suicídios, 
exploração sexual, exploração 
comercial,  delinqüência, estilo e 
má qualidade de vida. 

 Legislação específica 
 ECA 

12h Naiaranize 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aulas expositivas, aulas práticas, visitas técnicas em hospitais, maternidades e postos de saúde, 
atendimento à mulher/criança/adolescente, seminários, apresentações teatrais, bem como avaliações teóricas. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO III  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO / REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades básicas de enfermagem a clientes/pacientes em 
tratamento cirúrgico, visando o auto-cuidado, apoio, segurança e 
reabilitação (Assistência a Clientes/Pacientes em Tratamento 
Cirúrgico). 

Carga Horária: 80h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Caracterizar as atividades de 
enfermagem realizadas em centro 
cirúrgico. 

Realizar procedimentos de 
enfermagem em centro 
cirúrgico. 

Processo de trabalho em centro 
cirúrgico. 

4h Emília 

Conhecer a organização, estrutura 
e funcionamento de um centro 
cirúrgico, de uma Unidade de 
Recuperação pós-anestésica e 
Unidade de Internação Cirúrgica. 

 Atuar de acordo com sua 
competência profissional nas 
unidades de  centro cirúrgico, 
Centro de Recuperação Pós-
Anestésica e Unidade de 
Internação Cirúrgica. 

 Preencher formulários 
padronizados  

 registrar ocorrências e 
cuidados prestados 

 Organização, estrutura e 
funcionamento de um centro 
cirúrgico, Centro de 
Recuperação Pós-Anestésica e 
Unidade de Internação Cirúrgica. 

 Formulários padronizados 

3h Emília 

Conhecer os cuidados de 
enfermagem a serem prestados 
ao cliente/paciente, nos períodos 
pré, trans e pós-operatórios das 
intervenções cirúrgicas. 

Realizar procedimentos de 
enfermagem nos períodos 
pré, trans e pós-operatórios. 

 Cuidados de enfermagem pré-
operatórios gerais e específicos; 

 Técnicas básicas de preparo 
físico do paciente no pré-
operatório; 

 Cuidados de enfermagem no pós-
operatório imediato, mediato e 
tardio. 

 Orientações ao cliente e família 
para a alta. 

8h Emília 

Conhecer as técnicas de 
transporte do paciente no pré e 
pós-operatório. 

Transportar o paciente no pré 
e pós-operatório. 

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

3h Emília 
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Interpretar as normas técnicas e 
os manuais de utilização de 
aparelhos e equipamentos 
específicos. 

Operar materiais e 
equipamentos específicos. 

Normas técnicas e manuais de 
utilização de aparelhos e 
equipamentos específicos. 

6h Emília 

 

Conhecer princípios científicos 
utilizados na prevenção de 
complicações e seqüelas. 

Realizar posicionamento 
correto, mudanças de 
decúbito e proteção dos 
membros e tronco do 
cliente/paciente de modo a 
evitar complicações ou 
seqüelas. 

Técnicas de posicionamento 
correto no leito e na mesa de 
operação, proteção de membros 
e tronco do cliente/paciente, 
mudanças de decúbito e outras 
que visem a segurança e o 
conforto e ainda evitem 
complicações e seqüelas. 

6h Emília 

Conhecer as  técnicas adequadas 
de circulação, instrumentação e o 
manuseio de instrumental cirúrgico 
estéril e contaminado. 

Aplicar técnicas adequadas 
de circulação e 
instrumentação em sala de 
cirurgia e manuseio de 
instrumental cirúrgico estéril e 
contaminado. 

 Técnicas de circulação e 
instrumentação em sala de 
cirurgia 

 Manuseio de instrumental 
cirúrgico estéril e contaminado. 

10h Emília 

 Conhecer as técnicas para 
utilização dos anestésicos 
anticoagulantes, coagulantes e 
antibióticos. 

Realizar os procedimentos 
técnicos para utilização dos 
anestésicos, anticoagulantes, 
e antibióticos. 

 Noções de Farmacologia: 
anestésicos, anticoagulantes, 
coagulantes e antibióticos. 

 Técnicas de preparo, 
conservação e administração de 
medicamentos pelas diversas 
vias. 

6h Emília 

Conhecer os procedimentos 
indicados para cirurgias 
contaminadas. 

Realizar os procedimentos 
indicados para cirurgias 
contaminadas antes, durante 
e após a realização das 
mesmas. 

Procedimentos indicados para 
cirurgias contaminadas antes, 
durante e após o ato cirúrgico. 

6h Emília 

Avaliar o nível de consciência do 
paciente no período de 
recuperação pós-anestésica. 

Adotar medidas de avaliação 
da recuperação dos níveis de 
consciência e dos sentidos. 

Indicativos da recuperação dos 
níveis de consciência e dos 
sentidos. 

3h Emília 
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Identificar precocemente os sinais 
e sintomas das complicações 
respiratórias, circulatórias e 
infecciosas decorrentes de 
cirurgias e tomar as medidas 
imediatas para cada uma delas. 

Realizar procedimentos 
necessários no desconforto e 
nas complicações do pós-
operatório. 

Desconforto e complicações no 
pós-operatório: sinais, sintomas 
e cuidados de enfermagem. 

3h Emília 

Identificar as alterações 
fisiológicas decorrentes da 
cirurgia. 

Adotar as medidas 
necessárias no caso de 
alterações fisiológicas. 

 Alterações fisiológicas 
decorrentes de cirurgias. 

 Noções básicas de controle 
hidroeletrolíticos. 

 

4h Emília 

Avaliar necessidades de apoio dos 
clientes/pacientes que apresentem 
insegurança conseqüente à 
hospitalização e ao ato cirúrgico.  

Apoiar os clientes/pacientes 
que apresentem insegurança 
conseqüente à hospitalização 
e ao ato cirúrgico. 

 Psicologia aplicada 
 Humanização 
 Estratégia de redução da 

ansiedade 

6h Livia Mara 

Empregar as técnicas de 
realização de um curativo e 
manusear drenos cateteres e 
sondas.  

Realizar curativos e manusear 
drenos, cateteres e sondas. 

Drenos, cateteres e sondas 
utilizados em cirurgias. 

3h Emília 

 Conhecer os principais agravos à 
saúde que determinam 
necessidade de tratamento 
cirúrgico e associar os sintomas 
com o quadro clínico do paciente 
e a fisiopatologia 

 Atuar na assistência aos 
pacientes em pré e pós-
operatório de acordo com o 
tipo de intervenção realizada. 

 Fisiopatologia dos principais 
agravos à saúde que 
determinam necessidade de 
tratamento cirúrgico 

 Cuidados de enfermagem pré e 
pós-operatórios específicos. 



9h Emília 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: através de aulas expositivas, aulas práticas, seminários, visitas técnicas, apresentações teatrais, 
pesquisa de campo no Hospital Eurico Dutra no que se refere às cirurgias mais comuns. 
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MÓDULO IV  - Compreendendo o Processo de Trabalho em Enfermagem 

 
PROJETO 

 
Desenvolver uma análise da inserção do técnico em enfermagem no mundo do trabalho, identificando entraves e avanços em sua 
atuação. 

 
 
 
MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO IV  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Promover, manter e recuperar a integridade mental, emocional e o 
equilíbrio na relação do cliente/paciente com o meio em que vive 
(Assistência em Saúde Mental). 

Carga Horária: 60h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

 Conhecer os sinais e sintomas 
dos quadros agudos e crônicos de 
transtornos mentais. 

 Prestar assistência de 
enfermagem a pacientes em 
quadros agudos e crônicos 
de transtorno mental. 

 Sinais, sintomas e formas de 
tratamento dos principais 
transtornos mentais tanto nos 
seus quadros agudos quanto 
crônicos. 

5h Mônica 

 Conhecer a evolução histórica, as 
políticas públicas e os princípios 
que regem a assistência à saúde 
mental, identificando os diversos 
níveis de atuação e as alternativas 
de tratamento. 

 Prestar cuidados de 
enfermagem direcionados às 
diversas formas de 
tratamento dos transtornos 
mentais. 

 Evolução histórica da assistência 
à Saúde Mental e da Psiquiatria 

 Políticas de Saúde Mental  
 

5h Mônica 
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 Conhecer as categorias de 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

 Empregar as medidas de 
prevenção dos distúrbios 
mentais 

 Categorias de transtornos 
mentais e do comportamento. 

 Classificação das doenças 
mentais: drogaditos e seus 
determinantes. 

 Medidas de prevenção de 
distúrbios mentais. 

9h Mônica 

 Conhecer a anatomia e fisiologia 
do sistema nervoso e a influência 
das substâncias químicas na 
fisiologia cerebral. 

 Utilizar os conhecimentos de 
Anatomia e Fisiologia do 
sistema Nervoso, 
relacionando com as ações 
das drogas na fisiologia 
cerebral. 

 Anatomia e Fisiologia do sistema 
nervoso: influência das 
substâncias químicas na 
fisiologia cerebral. 

6h Mônica 

 
 

 

Conhecer os principais fármacos 
utilizados em Saúde Mental. 

Administrar medicamentos 
pelas diversas vias atentando 
para ações e efeitos 
colaterais. 

Noções de Psicofarmacologia. 6h Mônica 

 Conhecer os aspectos específicos 
relacionados aos procedimentos e 
cuidados de enfermagem ao 
cliente/paciente com 
intercorrências psiquiátricas. 

 Realizar procedimentos e 
cuidados de enfermagem de 
emergência  em saúde 
mental. 

 

 Procedimentos e cuidados de 
enfermagem em saúde mental: 
emergências psiquiátricas. 

 Técnicas de contenção 

8h Mônica 

 Conhecer as diversas 
modalidades da terapia 
ocupacional para 
clientes/pacientes em saúde 
mental. 

 Atuar na equipe 
multiprofissional no 
desenvolvimento de 
atividades de terapia 
ocupacional com 
clientes/pacientes 

 Noções sobre as diversas 
modalidades de recreação: 
ludoterapia musicoterapia, 
atividades físicas e artísticas, 
horticultura, jardinagem, etc. 

5h Livia Mara 

 Conhecer as diversa formas de 
tratamento dos transtornos 
mentais. 

 Referenciar clientes/pacientes 
e/ou familiares para serviços 
de atenção em Saúde 
Mental. 

 Estruturação dos diversos níveis 
de atenção à saúde mental. 

2h Mônica 
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 Conhecer noções de Psicologia 
comportamental. 

 Aplicar os conhecimentos de 
Psicologia comportamental 
em Saúde Mental no 
desenvolvimento dos 
cuidados de enfermagem. 

 Noções de Psicologia 
Comportamental. 

6h Livia Mara 

 Caracterizar o ser humano dentro 
da visão holística. 

 

 Aplicar visão holística nas 
características do ser 
humano. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com o 
cliente/paciente e seus 
familiares com vistas a 
efetividade da assistência. 

 Características do ser humano 
dentro da visão holística. 

 Constituição e tipos de 
personalidade. 

 Conhecimentos de psicologia e 
psicopatologia do 
desenvolvimento. 

4h Livia Mara 

 Interpretar leis específicas da 
saúde mental, dos tratamentos 
psiquiátricos e o código dos 
direitos humanos. 

 

 Atuar nos serviços de acordo 
com as leis que regem a 
Saúde Mental. 

 Princípios que regem a 
assistência em Saúde Mental.

 Lei da desospitalização.

2h Mônica 

 Caracterizar as necessidades 
básicas do cliente/paciente 
usuário de diferentes drogas. 

 Prestar cuidados de 
Enfermagem que atendam 
às necessidades básicas do 
cliente/paciente usuário de 
diferentes drogas.

 Ações das drogas ilícitas no 
organismo. 

 Políticas públicas. 
 Ações de Enfermagem aos 

pacientes sob efeitos de álcool e 
drogas. 

2h Mônica 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aulas práticas, visitas técnicas, seminários, apresentação teatral, aulas expositivas, pesquisa de 
campo. 
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- RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. São Paulo: EPU Editora Ltda. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO IV  CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender a indivíduos nas diferentes faixas etárias, vítimas de acidentes e 
agravos à saúde e que necessitam de cuidados em caráter de urgência e 
emergência (Assistência a Clientes/Pacientes em Situações de 
Urgência e Emergência). 

Carga Horária: 70 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

 Conhecer os agravos à saúde que 
ameaçam a vida, caracterizando 
uma situação de urgência e 
emergência. 

 Realizar atendimentos a 
clientes/pacientes em 
situações de 
urgência/emergência. 

 

 Agravos à saúde e acidentes 
que ameaçam a vida e 
caracterizam situações de 
emergência e urgência: 
traumatismos, fraturas, coma, 
grandes queimaduras, 
envenenamentos, parada cárdio-
respiratória, insuficiência 
respiratória, distúrbios 
metabólicos, dores intensas, 
estado de choque, hemorragias 
e ferimentos. 

6h Livia Angeli 

 Identificar sinais e sintomas de 
agravos à saúde e riscos de vida 
nas situações de urgência e 
emergência e estabelecer 
prioridade de atendimento. 

 Prestar cuidados de 
enfermagem a 
clientes/pacientes em 
situações de urgência e 
emergência. 

 Atendimento de 
urgência/emergência em 
ferimentos, queimaduras, 
choque elétrico, desmaios, 
vertigens, intoxicações, 
envenenamentos, picadas de 
animais peçonhentos, crise 
convulsiva 

 Noções de Fisiopatologia do 
estado de choque. 

6h Livia Angeli 

 Identificar os recursos disponíveis 
para o transporte adequado do 
paciente. 

 Providenciar transporte 
adequado do paciente. 

 Técnicas de transporte do 
paciente. 

3h Livia Angeli 
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 Caracterizar os cuidados e 
procedimentos de enfermagem 
utilizados nos atendimentos de 
urgência e emergência. 

 Aplicar as técnicas 
adequadas de reanimação 
cárdio-respiratória, controle 
de hemorragias, 
imobilizações de fraturas, 
luxações e entorses. 

 Técnicas de: reanimação cárdio-
respiratória, controle de 
hemorragias, imobilização de 
fraturas, luxações e entorses. 

 

24h Livia Angeli 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

 Conhecer a organização, a 
estrutura e o funcionamento de 
um serviço de emergência. 

 Manter os materiais, 
equipamentos e 
medicamentos para 
emergência, separados e em 
local de fácil acesso e 
remanejamento. 

 Estrutura, organização e 
funcionamento de um serviço de 
emergência. 

3h Livia Angeli 

 Interpretar normas técnicas sobre 
o funcionamento e a utilização de 
equipamentos e materiais 
específicos. 

 Operar equipamentos e 
utilizar materiais próprios no 
campo de atuação. 

  

 Normas técnicas sobre o 
funcionamento e a utilização dos 
aparelhos e equipamentos 
específicos. 

4h Livia Angeli 

 Conhecer a importância dos 
registros das ocorrências nos 
Serviços de Emergência 

 Registrar ocorrências e 
serviços prestados. 

 Preencher formulários para 
Vigilância Epidemiológica 

 Registro de ocorrências e 
serviços prestados. 

 Formulários para Vigilância 
Epidemiológica. 

3h Livia Angeli 

 Avaliar o nível de consciência da 
vítima em situações de 
emergências. 

 Adotar medidas necessários 
para identificar, manter e 
restabelecer o nível de 
consciência da vítima. 

 Parâmetros para avaliação 
neurológica. 

     - Escala de coma de Glasgow 

3h Livia Angeli 

 Conhecer  os diversos 
procedimentos para a 
manutenção da permeabilidade 
das vias aéreas e assegurar a 
ventilação e perfusão eficiente ao 
tecido e órgãos. 

 Realizar procedimentos para 
manutenção da 
permeabilidade das vias 
aéreas e assegurar a 
ventilação e perfusão 
eficiente aos tecidos e 
órgãos. 

 Noções de Fisiopatologia da 
PCR (Parada Cárdio-
Respiratória). 

3h Livia Angeli 

 Conhecer os medicamentos mais 
comuns utilizados em emergência. 

  Administrar medicamentos 
pelas diversas vias 
atentando para sua ação e 
efeitos colaterais. 

 Farmacologia: medicamentos e 
antídotos mais usados em 
urgência/emergência, indicações 
e contra-indicações. 

 
 
 

6h Livia Angeli 
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Conhecer os princípios das 
relações humanas, competência 
interpessoal e humanização da 
assistência de Enfermagem. 

Estabelecer comunicação 
eficiente com o 
cliente/paciente, seus 
familiares e responsáveis, 
assim como a equipe de 
trabalho para uma maior 
efetividade da assistência. 

Relações humanas. 6h Livia Maria 

Conhecer as diversas formas de 
inter-relacionamento no trabalho 
em equipe. 

Trabalhar em equipe de forma 
harmoniosa em busca da 
qualidade da assistência de 
enfermagem 

Relações humanas no trabalho. 3h Livia Maria 

 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: através de aulas expositivas, aulas práticas, seminários, visitas técnicas, teatro e oficinas. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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- GOMES, Alice Martins. Emergência. Planejamento e organização da unidade. Assistência de enfermagem. São Paulo: 

Editora EPU Ltda. 
- MENEZES, Emi-Leci Monteiro de; SILVA, Maria José da. Enfermagem no tratamento dos queimados, A. São Paulo: Editora 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO IV  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO 

COMPETÊNCIA CHAVE Atender às necessidades básicas de pacientes em qualquer faixa etária 
que estejam em estado grave e/ou agonizante (Assistência a Pacientes 
em Estado Crítico). 

Carga Horária: 90h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

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

Prestar cuidados de 
enfermagem que atendam às 
necessidades de higiene, 
conforto, segurança, 
alimentação, hidratação e 
eliminações de paciente 
crítico. 

 Fisiopatologia dos sistemas: 
neurológico, sensorial, linfático, 
cardiovascular, ósseo, articular, 
genito-urinário, respiratório, 
digestório, etc. 

 Cuidados de enfermagem em: 
Nutrição Parenteral Total,  
Nutrição Enteral, cânula 
orotraqueal, traqueotomia, 
transfusão sanguínea, Pressão 
Venosa Central, Cateter Central 
e outros. 

 Cuidados ao RN prematuro. 
 

 

20h Emília 

Identificar sinais e sintomas que 
indiquem agravamento no quadro 
clínico do paciente.

 Tomar as medidas cabíveis, 
no nível de sua competência, 
em caso de agravamento do 
estado de saúde do paciente. 


 Coma,  
 Choque ( séptico, hipovolêmico, 

cardiogênico e anafilático) 
 Insuficiência respiratória.  

 Arritmias (Fibrilação ventricular, 
assistolia) 

 Queda de SPO2 
 PCR 
 Embolia  
 Reação Pirogênica 

9h Emília 



 77 

 Saber identificar quando o 
paciente está agonizante. 

 Prestar cuidados de 
enfermagem a pacientes 
agonizantes. 

 Sinais e sintomas de um 
paciente agonizante. 

3h Emília 

 Correlacionar os princípios de 
enfermagem que devem ser 
aplicados para prevenir agravos, 
complicações e seqüelas no 
atendimento ao cliente/paciente 
crítico. 

 Utilizar princípios científicos 
preventivos de agravos, 
complicações e seqüelas. 

 Realizar posicionamento 
correto, mudanças de 
decúbito e proteção dos 
membros e tronco do 
cliente/paciente de modo a 
evitar complicações ou 
seqüelas. 

 Técnicas de posicionamento 
correto no leito, proteção de 
membros e tronco do 
cliente/paciente, mudanças de 
decúbito e outras que visem a 
segurança e ao conforto e ainda 
evitem complicações e seqüelas. 

9h Emília 

 
 

 

 
 

Interpretar as normas de 
funcionamento e utilização dos 
equipamentos e materiais 
específicos. 

 Operar equipamentos e 
manusear materiais usados 
em de uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) geral 
e neonatal, unidades 
coronárias, de diálise, de 
queimados, hemoterapia, 
oncologia e outros. 

 Normas técnicas sobre o 
funcionamento dos 
equipamentos e materiais 
específicos (respirador, 
desfibrilador,  bomba de infusão, 
monitor cardíaco, oxímetro de 
pulso etc) 

9h Emília 

Saber se comunicar de forma 
eficiente com o cliente/paciente, 
seus familiares, responsáveis e 
com a equipe de trabalho. 

 Estabelecer comunicação 
eficiente com o 
cliente/paciente, seus 
familiares, responsáveis e 
com a equipe de trabalho. 

Noções básicas de Psicologia e 
metodologia de comunicação 
interpessoal. 

12h Livia Mara 

 Interpretar as normas e rotinas de 
trabalho das unidades 

 Registrar ocorrências e 
serviços prestados de acordo 
com as exigências do campo 
de atuação. 

 Normas e rotinas das unidades 
de paciente grave 

 Prevenção de controle de 
infecções 

3h Emília 
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Conhecer a organização, estrutura 
e funcionamento de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) geral e 
neonatal, unidades coronárias, de 
diálise, de queimados, 
hemoterapia, oncologia e outros. 

 Utilizar os princípios da 
organização, estrutura e 
funcionamento de uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) geral e neonatal, 
unidades coronárias, de 
diálise, de queimados, 
hemoterapia, oncologia e 
outros. 

Organização, estrutura e 
funcionamento de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) geral e 
neonatal, unidades coronárias, 
de diálise, de queimados, 
hemoterapia, oncologia e outros. 

9h Emília 

 Identificar os cuidados 
necessários ao cliente/paciente 
que estejam em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) geral e 
neonatal, unidades coronárias, de 
diálise, de queimados, 
hemoterapia, oncologia e outros. 

 Prestar cuidados ao 
cliente/paciente, dentro do 
seu campo de atuação, que 
estejam em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) geral 
e neonatal, unidades 
coronárias, de diálise, de 
queimados, hemoterapia, 
oncologia e outros. 

 Sistematização da assistência 
de enfermagem a pacientes em 
estado grave: na (UTI) geral e 
neonatal, unidades coronárias, 
de diálise, de queimados, 
hemoterapia, oncologia e outros. 

3h Emília 

 Conhecer  os princípios da 
Bioética. 

 Aplicar os princípios da 
Bioética. 

 Limites da atuação da 
enfermagem no atendimento a 
pacientes em estado grave. 

3h Emília 

 Reconhecer ações e efeitos 
colaterais dos principais fármacos 
utilizados em unidades de 
paciente grave. 

 Administrar medicação pelas 
diversas vias e reconhecer 
efeitos colaterais da mesma. 

 Noções de Farmacologia  
utilizada no tratamento de 
pacientes graves. 

10h Emília 

 

 
 
 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: atividades e estudos desenvolvidos através de aulas expositivas, aulas práticas dentro da realidade 
do município de Eunápolis, seminários, apresentações teatrais e oficinas. 
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MATRIZ REFERENCIAL – MÓDULO IV  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  

FUNÇÃO GESTÃO EM SAÚDE 

COMPETÊNCIA CHAVE Analisar a dinâmica do processo de trabalho na atenção de enfermagem 
individual, coletiva e pesquisa com a perspectiva de formar uma postura 
pessoal e profissional coerente com a cidadania (Organização do 
Processo de Trabalho em Enfermagem II). 

Carga Horária: 70h 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS C.H. PROFESSOR 

Conhecer a estrutura, 
organização e funcionamento da 
enfermagem dentro das 
Instituições de Saúde. 

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

 

Organização, estrutura e 
funcionamento da Enfermagem 
dentro das instituições de Saúde 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, 
postos de saúde, entre outros). 

10h Roseane 

Identificar as diversas técnicas de 
estatística aplicada à pesquisa e 
coleta de dados. 

Realizar pesquisas de 
interesse da Enfermagem. 

Noções de pesquisa em 
Enfermagem. 

12h Daniel 

 

Avaliar, junto com a equipe, a 
qualidade da Assistência da 
Enfermagem e estabelecer 
parâmetros para avaliação da 
qualidade da assistência de 
Enfermagem. 

 Empregar princípios da 
qualidade na prestação de 
serviços de Enfermagem. 

  Ajudar a estabelecer 
parâmetros para avaliação 
da qualidade da assistência 
de Enfermagem. 

Parâmetros para avaliação da 
qualidade da assistência de 
Enfermagem: grau de satisfação 
do cliente/paciente, baixo índice 
de infecção nas Unidades de 
Enfermagem, etc. 

6h Daniela 
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 Conhecer os processos negociais 
e trabalhistas. 

 Participar de negociações 
coletivas trabalhistas. 

 Leis trabalhistas, contratos e 
organizações de trabalho. 

 Formas de trabalho: emprego 
formal, cooperativas , cuidado 
domiciliar, contrato temporário, 
trabalho autônomo, jornada de 
trabalho. 

12h Daniela 

 Saber o processo de trabalho em 
enfermagem, diferenciando as 
diversas etapas do planejamento 
em enfermagem. 

 Interagir com a equipe de 
trabalho, em prol da 
organização e eficácia dos 
serviços de saúde. 

 Planejamento em enfermagem 
 Noções de administração 

12h Roseane 

 Identificar lesões e seqüelas 
decorrentes de acidentes e/ou 
doenças ocupacionais, 
tratamentos e procedimentos 
realizados. 

 Registrar/notificar os 
acidentes e doenças 
ocupacionais e intervir de 
acordo com os protocolos 
institucionais vigentes. 

 Acidentes e seqüelas 
decorrentes do mau uso de 
materiais e equipamentos e de 
procedimentos de enfermagem. 

3h Roseane 

 Conhecer os softwares aplicados 
à enfermagem. 

 Utilizar os softwares aplicados 
à enfermagem. 
 

 
 

 Informática aplicada à 
enfermagem: softwares de 
pedidos de medicamentos, 
controle de estoque, prontuário 
eletrônico, etc. 

 Sistemas de informação 

15h Marcos 

 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: aulas expositivas, aulas práticas palestras, seminários e visitas técnicas em diferentes Instituições 
de Saúde para observação do processo de trabalho em enfermagem. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
– AGUIAR, Aorta Wanda de. Processo de enfermagem. São Paulo: Editora EPU Ltda., 1994. 
– EVORA, Yolanda Dora Martinez. Processo de informatização em enfermagem. São Paulo: Editora EPU Ltda. 
– MARIN, Heimar F. Informática em enfermagem. São Paulo: Editora EPU Ltda. 
– MARQUES, Bessil L. e HUSTON, Carol J. Administração e liderança em enfermagem. 2. ed. Artmed Editora Ltda. 
– SERQUEIRA, João Carlos Guimarães. Roteiro de legislação trabalhista. 4. ed. Editora LTR. 
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4.5. Plano De Estágio 

 O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório e totaliza 600 horas.  Se dará 
conforme a Lei Federal nº 6.494 de 07 de dezembro de 1977, regulamentada pelo 
Decreto Presidencial nº 87.497 de 18 de agosto de 1982; esta lei teve nova redação na 
Lei nº 8854/1994. Respalda-se ainda na Resolução CNE/CEB nº 1 de 02 de janeiro de 
2004. 

O estágio será realizado em instituições públicas ou privadas, após preenchimento 
do termo de convênio e do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Instituição 
de Saúde (concedente), o estagiário e o interviente, que é o CEFET/BA através da 
UNED/EUNÁPOLIS. Além desse termo, deverá ser feito um Seguro de Acidentes 
Pessoais do estagiário e deverão ser preenchidos uma ficha de Acompanhamento de 
Estágio e o Relatório de Estágio. Vale ressaltar que o estagiário terá supervisão direta do 
Enfermeiro, professor da escola, orientando e acompanhando os trabalhos de estágio 
conforme o projeto proposto. 

Para a avaliação do estagiário existe uma Ficha de Avaliação de Desempenho 
(Anexo 01), onde aponta 06 (seis) critérios observados pelo Supervisor de Estágio, a 
saber: Qualidade de Trabalho, Quantidade de Trabalho, Iniciativa, Coordenação, 
Disciplina e Equilíbrio Emocional e o Controle de Freqüência de Estagiário (Anexo 02). O 
Professor Supervisor também preencherá uma Ficha do Plano de Estágio, com descrição 
das atividades e áreas operacionais do estagiário. Cabendo ao Coordenador organizar o 
memorial do estágio. 

Os estagiários serão avaliados no decorrer do estágio supervisionado conforme o 
desempenho de suas atividades e os instrumentos de avaliação (Anexo 01). O resultado 
do aproveitamento dos estagiários deverá ter o aval do Conselho de Curso onde se 
fundem conteúdos teórico-práticos, constituindo a avaliação por memorial, como descrito 
no ítem anterior. 

O estágio supervisionado será desenvolvido concomitantemente aos módulos II, III 
e IV distribuídos em áreas de atuação da seguinte maneira: 
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Módulo II  -  165h 

Competências relacionadas  Carga    

horária 

Locais de atuação Nº  de alunos 

por grupo 

Assistência em Saúde Coletiva   

Promoção da biossegurança nas ações de 
Enfermagem 

30h PSF                                      06 

30h Sala de Vacina (UBS) 03 

Assistência a Clientes/Pacientes em 

Tratamento Clínico 

Promoção da biossegurança nas ações de 

Enfermagem 

Preparação e Acompanhamento de Exames 

Diagnósticos 

90h Clínica Médica 

Clínica Cirúrgica 

Unidade de Emergência 

UBS 

06 

Promoção da biossegurança nas ações de 

Enfermagem 

 

15h Central de material 02 
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Módulo III  -  195h 

Competências relacionadas  Carga    

horária 

Locais de atuação Nº  de alunos 

por grupo 

Assistência A Clientes/Pacientes em 

Tratamento Clínico 

60h Clínica Médica 06 

Assistência a Clientes/Pacientes em 

Tratamento Cirúrgico 

30h Clínica Cirúrgica 04 

15h Centro cirúrgico 02 

Assistência à Criança, ao 

Adolescente/Jovem e à Mulher 

30h Pré-parto / Sala de 

parto / Alojamento 

conjunto 

06 

30 Pediatria 06 

30 PSF                                      

 

06 
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Módulo IV - 240 h 

Competências relacionadas  Carga    

horária 

Locais de atuação Nº  de alunos 

por grupo 

Assistência em Saúde Mental 30 CAPS 06 

Assistência a Clientes/Pacientes em 

Situações de Urgência e Emergência 

60 Unidade de Emergência 04 

Assistência a Pacientes em Estado Grave 75 Unidades de pacientes 

graves    

02 

 Clínica  de hemodiálise  02 

Hemocentro   02 

 Serviços 

especializados de 

emergência                                      

01 

Organização do Processo do Trabalho em 

Enfermagem II 

30h Unidade hospitalar 06 

45h USF / UBS 06 
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5. CRITÉRIO DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 
ANTERIORES 

 

Conforme Parecer CNE/CEB - n.º 16/99, competência é a capacidade de articular, 
mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos (saberes) e habilidades (saber fazer), 
para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho 
necessário. O aluno poderá solicitar o aproveitamento de conhecimentos anteriores 
adquiridos em outros cursos da área de saúde ou mediante atuação na área como 
profissional, visando o reconhecimento de competências e habilidades já adquiridas, 
conforme reza a LDB em seu Artigo 41 e a Resolução CNE/CEB, n.º 04/99, em seu Artigo 
11, as quais serão aproveitadas de acordo com o capítulo VIII da Organização Didática 
dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA (Anexo 03). 
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6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Respeitando os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, a 
avaliação será “contínua e cumulativa (...) com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais”. Neste contexto, as avaliações têm um caráter de diagnóstico, excluindo-se a sua 
importância de terminalidade de uma etapa. Ao longo do módulo de aprendizagem, serão 
construídas as etapas do processo de forma integrada, entre todas as competências, a 
fim de que, ao término do módulo, haja um produto que envolva todas as competências. 

Durante o desenvolvimento das habilidades serão realizadas atividades visando a 
construção de competências. Essas atividades também servirão de avaliação diagnóstica.   

Ao aluno, para ser considerado habilitado, será exigida a freqüência mínima de 
75% do total de horas letivas para a aprovação, conforme Inciso VI, Art. 24 da L.D.B n.º 
9.394/96. 

Os alunos serão avaliados conforme previsto na Organização Didática dos Cursos 
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA, segundo o Cap. VII,  Art. 
48 e 49, a saber:  

ART. 48. O desempenho acadêmico do aluno será expresso no memorial de 
desempenho acadêmico constante no diário de classe. 

§ 1o O Memorial de Desempenho Acadêmico é um instrumento que 
compreende a compilação de todos os trabalhos realizados pelo 
aluno, em cada disciplina ou competência, durante a etapa do 
curso, tomando-se como referência os indicadores de composição 
de competências, aqui entendidas como um conjunto de 
habilidades, atitudes e outros atributos humanos necessários ao 
desempenho e produtividade requeridos pelo mundo do trabalho. 

§ 2o Os indicadores de composição de competências a serem considerados no 
Memorial de Desempenho Acadêmico são: assiduidade e 
pontualidade, domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das 
tarefas, capacidade de produzir em equipe e autonomia, assim 
definidos: 

A) Assiduidade e pontualidade – comparecimento em todas as aulas e 
chegada no horário pré-estabelecido nos locais onde as aulas 
serão ministradas; 

B) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o novo conhecimento com 
o conhecimento já adquirido; 

C) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução de tarefas com 
requisitos previamente estabelecidos no prazo determinado com 
propriedade, empenho, iniciativa, disposição e interesse; 
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d) Capacidade de produzir em equipe – aporte pessoal com disposição, 
organização, liderança, cooperação e interação na atividade 
grupal no desenvolvimento de habilidades, hábitos, 
conhecimentos e valores. 

e) Autonomia – capacidade de tomar decisões e propor alternativas para 
solução de problemas, iniciativa e compreensão do seu 
desenvolvimento. 

§ 3o Para cada indicador de composição de competências, contido no 
Memorial de Desempenho Acadêmico, será registrado um dos 
conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala 
quantitativa de rendimento: 

a) Superior (SS) – de 90% a 100%; 
b) Médio Superior (MS) – de 70% a 89,9%; 
c) Médio (ME) – de 60% a 69,9%; 
d) Médio Inferior (MI) – de 40% a 59,9%; 
e) Insuficiente (IN) – de 10% a 39,9% 
f) Sem Rendimento (SR) – menor do que 10% 
 
§ 4º Ao aluno que não realizar a(s) atividade(s) de verificação da 

aprendizagem será registrado o código NA – Não Avaliado. 
§ 5o O conceito do aluno na disciplina ou competência será determinado pela 

incidência dos conceitos dos indicadores de composição de 
competências. 

 
Art. 49. Será considerado habilitado na etapa do curso o aluno que obtiver no 

Conselho de Classe Final o conceito global, no mínimo, Médio 
(ME) e possuir freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do 
curso. 

Parágrafo Único No Conselho de Classe Final será confeccionada a Planilha 
de Resultados Finais com a carga horária total desenvolvida no 
período letivo, o conceito dos alunos em cada disciplina ou 
competência, o conceito global dos alunos no período letivo, o 
percentual de faltas e a respectiva condição de competência 
obtidos no período letivo, assim definida: 

a) Habilitado (H); 
b) Não Habilitado (NH). 
 

 

Várias serão as estratégias adotadas na aprendizagem, entre elas: projetos, seminários, 
pesquisas de campo com emissão de relatório técnico, visitas técnicas a órgãos públicos 
e empresas privadas, resumos de textos, avaliações teórico-práticas, etc. 

O discente será avaliado processualmente ao longo do módulo nas 
habilidades/competências que requerem atividades teórico práticas. Caso o aluno não 
alcance o desempenho estabelecido, ele será orientado pelos docentes nas habilidades 
necessárias para a integralização dos conhecimentos da competência, ainda durante o 
módulo. 
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Ao término de cada módulo se consolidará a avaliação por Memorial que ocorrerá através 
de reunião do Conselho de Curso, exigindo-se a ação conjunta de todos os professores 
envolvidos e departamentos competentes da Unidade de Ensino, incidindo sobre a 
freqüência, o desempenho acadêmico e o conhecimento adquirido na educação 
profissional, inclusive no trabalho. Nas avaliações serão observadas se as competências 
trabalhadas foram efetivamente construídas. O aluno que for habilitado em pelo menos 
60% das competências do módulo, terá suas deficiências trabalhadas no módulo 
subseqüente, cabendo a este, o desenvolvimento das mesmas como necessárias para a 
habilitação no módulo atual. Para tanto, faz-se necessária uma avaliação diagnóstica do 
processo para identificar os fatores que levam ao não desenvolvimento das devidas 
competências e intervir.   

O discente que não conseguir desenvolver pelo menos 60% das competências terá que 
cursar o devido módulo novamente a fim de ser melhor trabalhado suas deficiências. 

 A certificação de qualificação técnica conforme plano de curso somente poderá ser 
atribuída ao estudante que obtiver o conceito de habilitado no conjunto dos módulos. Isso 
implica em ter no mínimo o conceito “R” em 100% das competências do curso. 
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7.  INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 O CEFET-BA/UNED-EUNÁPOLIS possui instalações físicas suficientes ao bom 
desenvolvimento do Curso Técnico em Enfermagem, conforme será detalhado 
posteriormente. 

7.1 . Salas 

 Sala de Coordenação do Curso Técnico em Enfermagem 

          Para a coordenação será utilizado o espaço físico e infra-estrutura da Sala de 
Coordenações,  dividindo com as coordenações dos demais cursos. 

 Salas de Aula 

          Serão utilizadas 02 (duas) salas de aula da própria instituição, as quais dispõem de 
mobiliário e infra-estrutura necessárias para comportar 40 alunos. 

7.2 . Laboratório 

Temos 02 (dois) laboratórios, relativamente equipados, destinados às atividades 
práticas simuladas com seguintes equipamentos: 

 Laboratório de Enfermagem 

           A instituição dispõe de 01 (um) laboratório, o qual será utilizado para realização das 
aulas práticas, com a seguinte constituição: 

a)  Material permanente: bandeja pequena, banheira infantil, caixa de inox pequena 
comadre descartável, cadeira de rodas, manequim para técnica de reanimação, 
autoclave, balança antropométrica, balança digital, manequim para técnicas de 
Enfermagem. 

b)  Material de consumo : abaixador de língua, álcool à 70%, álcool comum, algodão 
hidrófilo, atadura de crepom, luvas de procedimentos e cirúrgicas. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Armário de instrumental hospitalar / cirúrgico  1 

02 Aspirador componente / uso médico 1 

03 Autoclave p/ esterelizar material médico tensão 220 voltes 1 

04 Balança para bebê digital 1 

05 Cadeira de rodas 1 

06 Cama fowler hospitalar  1 

07 Cama hospitalar 2 

08 Estetoscópio 1 

09 Inalador portátil  1 

10 Tensiometro manual 1 

11 Manequim para técnica de reanimação 2 

12 Balança antropométrica 1 

13 Manequim para técnicas de Enfermagem 1 
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 Laboratório de Informática 

O curso tem à disposição 1 (um) laboratório de informática, o qual será utilizado para 
realização das aulas práticas de informática aplicada à enfermagem. 

 
Equipamentos no Laboratório de Informática I com rede 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO 

Marca/modelo 
Sistema Operacional/Recursos 

QUANTIDADE 

01 
Máquinas marca Amioto  Atlhon  XP 2000+ com 
256 mb ram DDR 333 hd 40 gb monitor de 15” 
S.O. Linux 

10 PC 

 

 

 

7.3. Acervo Bibliográfico 

 

A UNED-Eunápolis possui uma biblioteca que atende às necessidades do curso e o  
acervo bibliográfico abaixo encontra-se à disposição para consulta dos alunos, bem como 
é possível o acesso livre para pesquisa na internet.  

 

AUTOR TÍTULO EDIÇ. QUA
NT. 

1. COLE, Cynthia H. Manual Harriet Lane de Pediatria  01 

2. SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE CANDEROLOGIA 

Guia Nacional de Prevenção e Tratamento do 
Tabagismo 

2ª 01 

3. MORLEY, David Prioridades em la salud infantil  01 

4. LING, Thomas; SILVA, A. 
Pacheco 

Higiene mental e relações humanas na 
indústria 

 02 

5. FINK, David Harold Domine o seu sistema nervoso  01 

6. PACHECO, Virgílio de 
Camargo 

Vença seus complexos 3ª 01 

7. PACHECO, Virgílio de 
Camargo 

O psiquiatra na vida moderna  01 

8. VAZ, Átila Ferreira Conheça Psiquiatria  01 

9. YAHN, Mário Higiene Mental 3ª 01 

10. PACHECO, Virgílio de 
Camargo 

Palestrando com os nervosos 4ª 01 

11. (Col.) RABANÉA, Ana 
Cristina et al 

Geração Saúde: Respostas para as dúvidas 
mais freqüentes sobre saúde 

 01 

12. RABANÉA, Ana Cristina et al Geração Saúde  01 

13. RABANÉA, Ana Cristina et al Geração Saúde  01 

14. WERNER, David Onde não há médico 17ª 01 

15. BRASIL. MINISTÉRIO DO Busca, salvamento e resgate em medicina  01 
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TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

ocupacional (o socorro técnico de medicina de 
segurança 

16. SABRÁ, Aderbal Magno 
Caminada 

Diarréias agudas na infância 2ª 01 

17. MELO, Márcio dos Santos Livro da Cipa: Manual de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

 01 

18. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Aprendendo a conviver com DST/AIDS: 
Cartilha para pais e professores 

2ª 02 

19. LIMA, Dalva Aparecida Livro do Professor da Cipa  01 

20. TAYLOR, Bárbara Viver com o Diabetes  01 

21. SMAIL, Simon Viver com o Câncer  01 

22. BARONE, Antônio A. AIDS 9ª 02 

23. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Manual de Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 01 

24. PINTO, Teresinha Cristina 
Reis 

Como falar de AIDS nas escolas: Manual de 
Implementação de Projetos de Prevenção de 
Aids. 

 01 

25. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Centros de Referência Nacional em DST/Aids  01 

26. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Implicações Éticas da Triagem Sorológica do 
HIV 

 01 

27. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Estatísticas de Mortalidade Brasil 1979  01 

28. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Capacitação de enfermeiros em saúde pública 
para o sistema único de saúde (Assistência...) 

 02 

29. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Manual de Procedimentos para testes 
laboratoriais 

 01 

30. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Capacitação de enfermeiros em saúde pública 
para o sistema único de saúde (Avaliação...) 

 02 

31. RAMAZZINI, Bernardino As doenças dos trabalhadores  01 

32. (Coord.) MEZZOMO, João C; 
EL-KHATIB, Faissal 

Sexo Amor Família  01 

33. HAMMERLY, Marcelo A. Técnica Moderna de Primeiros Socorros 3ª 01 

34. ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA DO BRASIL 

Planos de Estudo Corpo Humano II  03 

35. WORTHINGTON, Bonnie S.; 
VERMEERSCH, Joyce; 
WILLIAMS, Sue Rodwel 

Nutrição  03 

36. NOVAK, Edmund R.; 
JONES, Georgeana S.; 
JONES, Howard 

Ginecologia 8ª 01 

37. MIRANDA, Antônio A de Nutrição e Vigor 14ª 02 

38. FOCACCIA, Roberto (ED.) Hepatites Virais  01 

39. GOWDAK, Demétrio; 
GOWDAK, Luís Henrique 

Atlas de Anatomia Humana  01 

40. MINISTÉRIO DA SAÚDE Vigilância Epidemiológica por componentes 
NNISS 

 02 

41. KRIKLER, D. M. Amiodarone e Arrhythmias  01 

42. NIEDERGANG, Marcel Les Vingt Amériques Latines  01 

43. CONSELHO DE REITORES 
DAS UNIVERSIDADES 
BRASILEIRAS 

Sistema de Informações sobre as 
universidades brasileiras 

 01 
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44. MINISTÉRIO DA SAÚDE Preservativo Masculino: Hoje, mais necessário 
do que nunca! 

 01 

45. DILLY, Cirlene Maria Lessa; 
JESUS, Maria Cristina Pinto 
de 

Processo Educativo em Enfermagem das 
Concepções Pedagógicas à Prática Profissional 

 ? 

46. (ORG.) SANTANA, 
Adelôncio Faria de 

Manual do Residente de pediatria  01 

47. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ENFERMAGEM 

Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores 
em Enfermagem 

 04 

48. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde 

2ª 02 

49.  Medicina Natural  04 

50. SPINELLI, Marco Antonio Plantão Médico: O jovem e as drogas  02 

51. SPINELLI, Marco Antonio Plantão Médico: Stress  01 

52. KOSOVSKI, Ester Plantão Médico: Drogas, Alcoolismo e 
Tabagismo 

 01 

53. OLIVEIRA, A. R. D.; 
PEYNEAU, D. P. L.; 
MAGALHÃES, L.A. 

Plantão Médico: Stress  02 

54. RIZZO, A. de O. et al Plantão Médico: Urgências e emergências  01 

55. RANGEL, Renato Lúcio 
Fernandes 

Prevenção Oral  01 

56. NAGANUMA, Masuco et al Procedimentos Técnicos de Enfermagem em 
UTI Neonatal 

 01 

57. MARQUES N., Aguinaldo et 
al 

Pediatria Social: Teoria e Prática  01 

58.  Desidratação  01 

59. JACINTO, Edmar Tóxicos: Angústia do nosso tempo  01 

60. MINISTÉRIO DA SAÚDE Manual dos Comitês de Mortalidade Materna  01 

61. UFBA. ESCOLA DE 
ENFERMAGEM 

Saúde e Desenvolvimento na Bahia: 
Contribuição da Enfermagem 

 03 

62. PALOIX, Christian I’economie mondiale capitaliste  01 

63. ROZMAN, Ciril Medicina Interna 9ª 02 

64. HARRISON, T. R. et al Medicina Interna 4ª 03 

65. GANONG, William F. Fisiologia Médica 2ª 01 

66. BRIQUET, Raul Obstetrícia Operatória  01 

67. CIVITA, Victor Livro da Vida 2ª 01 

68. MINISTÉRIO DA SAÚDE Capacitação de enfermeiros em Saúde Pública 
para o Sistema Único de Saúde 

2ª 03 

69. BRASIL. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

Equipamentos de Proteção Individual 2ª 01 

70. FONTES, José Américo Silva Obstetrícia para Pediatras e Pediatria para 
Obstetras 

 01 

71. M. D. Lloyd H. Smith Jr. Perguntas e Respostas em Medicina Interna: 
Manual de Auto-avaliação 

2ª 01 

72. COSTA, Sérgio Ibiapina 
Ferreira 

Bioética  01 

73. WAECHTER, Eugênia H.; 
BLAKE, Florence G.  

Enfermería Pediátrica de Blake-Jeans 9. ed. 01 

74.  ANAIS NESTLÉ  15 

75. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Trabalho manual do sistema de informação de 
atenção básica 

 01 
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76.     

77. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Capacitação de enfermeiros em saúde pública 
para o Sistema Único de Saúde: administração... 

  1 

78. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Capacitação pedagógica para instrutor / 
supervisor da área da saúde 

 02 

79. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Saúde da família: uma estratégia para 
reorientação do modelo assistencial 

 01 

80.  PERGUNTAS  e respostas sobre a SIDA  01 

81. NASCIMENTO, H. H.  Manual para educadores comunitários em AIDS  01 

82. BRASIIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Gestação de alto risco  01 

83. FUNDAÇÃO SESP Assistência médico-sanitária à gestante  01 

84. FEIGENBAUM, H. Ecocardiograma 3. ed. 01 

85. VIEIRA, T. T.  Produção científica em enfermagem no Brasil: 
1960-1979 

 01 

86. ALMEIDA, M. H. Enfermagem na composição dos custos 
hospitalares 

 01 

87. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ENFERMAGEM 

Anais da 1ª reunião de enfermagem materno 
infantil da Bahia 

 01 

88. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Técnicas para coleta de secreções  01 

89. CAMPESTRINI, Selma Laboratório e sangue de rotina 2. ed. 01 

90. GIACOMA, A. D. Prática de enfermagem  01 

91. MOHANA, João A vida sexual dos solteiros e casados 17. ed. 01 

92. BRUNNER; SUDDARTH Tratado de enfermagem médico-cirúrgica: v. 1 9. ed. 08 

93. BRUNNER; SUDDARTH Tratado de enfermagem médico-cirúrgica: v. 2 9. ed. 09 

94. WEST, John B. Fisiologia respiratória 6. ed. 05 

95. DALLY, P.; HARRINGTON, H.  Psicologia e psiquiatria na enfermagem  09 

96. FORTES, J. I. Enfermagem em emergências  04 

97. CASSIANI, S. H. B. Administração de medicamentos  05 

98. MAYOR, E. R. C. et al Manual de procedimentos e assistência de 
enfermagem 

 01 

99. TELAROLLI JÚNIOR, 
Rodolpho 

Epidemias no Brasil: uma abordagem biológica e 
social 

 04 

100. ANGERAMI, V. A. (Org.) O doente, a psicologia e o hospital 3. ed. 01 

101. WEST, J. B. Fisiopatologia pulmonar moderna 4. ed. 03 

102. IPPMG. UFRJ Emergências pediátricas  01 

103. PECKENPAUGH, N. J.; 
POLEMAN, C. M. 

Nutrição: essência e dietoterapia 7. ed. 01 

104. DUGAS, B. W.  Enfermagem prática 4. ed. 01 

105. GELAIN, I. Deontologia e enfermagem 2. ed. 02 

106. CASTRO, S. V. Anatomia fundamental 3. ed. 02 

107. PAULINO, I. Manual de enfermagem  04 

108. THOMPSON, Eleanor Dumont Uma introdução à Enfermagem Pediátrica 6. ed. 04 
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109. SCHMITZ, Edilza Maria et al A  enfermagem em Pediatria e Puericultura  01 

110. DALLARI, Sueli Gandolzi A saúde do brasileiro 9. ed. 04 

111. BENSOUSSAN, Eddy; 
ALBIERI, Sérgio 

Manual de higiene, segurança e medicina do 
trabalho 

 02 

112. CARROLL, Stephen; SMITH, 
Tony 

Guia da vida saudável  02 

113. ZIEGEL, E.; CRANLEY, 
Mecca S. 

Enfermagem Obstétrícia 8. ed. 02 

114. LIMA, Ana Lúcia Lei Munhoz, 
et al 

Perguntas e respostas HIV/AIDS  02 

115. COSTA, João Batista D. O fumo no banco dos réus: culpado ou 
inocente? 

 02 

116. PAULINO, Wilson Roberto Drogas 9. ed. 03 

117. PEREIRA, Maurício Gomes Epidemiologia: Teoria e Prática  01 

118. NEVES, David Pereira Parasitologia Humana 10. ed. 01 

119. MENDES, René (Org.) Patologia do Trabalho  01 

120. DÂNGELO, José Geraldo; 
FATTINI, Carlos Américo 

Anatomia Humana Sistêmica e segmentar 2. ed. 01 

121. CARROLL, Mary; BRUE, L. 
Jane 

Enfermagem para idosos: Guia Prático  02 

122. DICKSON, Murray Onde não há dentista  01 

123.  DALMADORM: dossiê científico  01 

124. BRASIL. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

Monitorização biologia da exposição humana a 
agentes químicos 

 01 

125. PENDLEBURY, W.; 
SOLOMON, P. R. 

A doença de Alzheimer  01 

126. JOSEPSHSON, J. S.; 
ROSENBERG, Seth I. 

Sinusite  01 

127. SILVA, E. R.; SILVA, R. R. H. Conservação de alimentos 5. ed. 03 

128. BURTON, G. R. W.; 
ENGELKIRK, P. G. 

Microbiologia para as ciências da saúde 5. ed. 01 

129.  CIRCULAR de orientação médica  01 

130. BOULOS, Máurea E. M. S.; 
BUNTHO, R. M. 

Guia de leis e normas para profissionais e 
empresas da área de alimentos 

 01 

131. PACHECO, Mário Victor de 
Assis 

Indústria farmacêutica e segurança nacional  01 

132. MADDEN’S, J. L. Atlas of technics in surgery  01 

133. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Ação antituberculose a nível periférico  01 

134. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Guia de pais para um programa de 
desenvolvimento 

 01 

135. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS: 
grupo pela vida 

 01 

136. ARISCO 500 receitas: práticas e delícias para as quatro 
estações 

 01 
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137. BRINDLEY JR.; G. V. Aspectos imprevistos da doença cirúrgica  01 

138. SIMEONE, F. A. Lesões cirúrgicas dos nervos e seu reparo  01 

139. SÉLLER, Irving Infecções cirúrgicas  01 

140. MADDING, G. F.; KENNEDY, 
P. A. 

Toracoabdominais não penetrantes  01 

141. NYHUS, L. M. Emergências cirúrgicas  01 

142. HARRIS, J. Problema de imunologia clínica  01 

143. WEBSTER, B. Doenças venéreas  01 

144. BOCLES, J.; PALMER, R. F. Tratamento dos distúrbios clínicos comuns  01 

145. SMITH, D. R. Urologia geral 8. ed. 01 

146. PONCE, N. M. A gravidez artificial: suas conseqüências sociais  01 

147. SCIVOLETTO, R. Fundamentos de farmacologia  01 

148. HILL, N. A Lei do triunfo  01 

149. VESTAL, K. W. Assistência à criança em estado grave  01 

150. BOYD-MONK, Heather Enfermagem Oftalmológica  01 

151. SPINELLA, Judy L. Enfermagem em emergência  01 

152. CRAIG, R. J. Cuidados respiratórios  01 

153. BILLIG, D. M.; KREIDBERG, 
M. B. 

The management of neonates and infants with 
congenital heart disease 

 01 

154. SILVEIRA, L. A.; SILVEIRA, 
M. S. 

Câncer: o que você precisa saber  01 

155. BRUNE, K. (Ed.) Nuevos datos farmacológicos y epidemiológicos 
en la investigación de los analgésicos 

 01 

156. REES, T. D. Cirurgia estética  01 

157. Economou, S. G. Avaliação do risco operatório em casos 
cirúrgicos incomuns 

 01 

158. BEAL, J. M. Progressos recentes da cirurgia  01 

159. JACOBS, R. F. Manual de antibioticoterapia empírica na 
pediatria 

 01 

160. SZABO, C. B. Autismo: depoimentos e informações  01 

161. AMORIM, M. J. A. B.; NUÑEZ, 
R. S. 

Modelo de assistência de enfermagem: 
aplicação no hospital Ana Nery 

 01 

162. PAIM, Rosalda Cruz Nogueira Metodologia científica em enfermagem  01 

163. NOGUEIRA, H. J. Viva mais leve e de bem com o seu corpo  01 

164. PEREIRA, Irandi et al Trabalho do adolescente: mitos e dilemas  01 

165. TINOCO, A. F.; CAMPOS, J. 
Q. 

Planejamento e administração de saúde  01 

166. TAPPAN, F. M. Administração hospitalar  01 

167. AHANA, O. N.; KUNISHI, M. 
M. 

Protocolos de enfermagem para tratamento do 
paciente oncológico 

2. ed. 01 

168. DAOUD, I. G. et al Recém mamãe, recém-nascido  01 

169. HERRERA, Felipe O contexto latino-americano e o desafio cultural  01 

170. BRUGALLI, A. M. Vocação para hospedar: trajetória de um  01 
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hospital / hotel / hospital 

171. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Violência contra a criança e o adolescente  01 

172. CAMPESTRINI, Selma Laboratório e sangue de rotina: módulo de 
ensino 

2. ed. 01 

173. LAMARE, R. Aprenda a cuidar do seu filho  01 

174. MARANON, g. Vocação e ética  01 

175. PIMENTA, J. D. et al Saúde e produtividade  01 

176. BRASIL. MINISTERIO DO 
TRABALHO 

Manual básico de proteção contra incêndios  01 

177. FOLLEREAV, Raoul Cinqüenta anos entre os leprosos: 50 
recordações 

 01 

178. ESPINÀS, Joseph M. Teu nome é Olga: cartas a minha filha 
mongolóide 

 01 

179. BRASIL. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

Cláusulas contratuais de engenharia de 
segurança e medicina do trabalho... 

 01 

180. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Serviços de saúde  01 

181.  Medidas vitais: um desafio de comunicação  13 

182. BARONE, A. A. AIDS 9. ed. 01 

183. KINKER, FF. S. Et al Saúde em debate  01 

184. BAHIA. SECRETARIA DO 
PLANEJ., CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Alimentação popular na Bahia  02 

185. VANDER, A. Pressão alta e velhice prematura 3. ed. 01 

186. COSTA, A. E. Comportamentos psiquiátricos  01 

187. KOCH, R. M.; WALTER, R. L.: 
GISI, M. L. 

Doenças transmissíveis  01 

188. LIMA, A. de Pediatria essencial  01 

189. BRASIL. MMINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Doença de Chagas: textos de apoio  01 

190. CASTRO, M. E. S. Esterilização a óxido de etileno  01 

191. COSTA, A. O. et al Esterilização e desinfecção 2. ed. 01 

192. LIMA, D. S. Nutrição orientada e os remédios da natureza  01 

193. BRASIL. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

Manual de primeiros socorros nos acidentes do 
trabalho 

3. ed. 02 

194. MORCEF, F. A. Ecocardiografia  01 

195. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Cartilha de DST para consumidores de 
medicamentos 

 01 

196. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Guia de condutas clínicas em DST / AIDS  01 

197. WORM, Fernando Deixe de fumar pela five day plan  01 

198. YUSTE, P.; GARCIA-
FERNANDEZ, M. A. 

Atlas de ecocardiografia bidimensional y doppler  01 

199. LEMAITRE, George D.; 
FINNEGAN, Janet A. 

Enfermería quirurgica 2. ed. 01 



 100 

200. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Estatística de mortalidade Brasil 1980  01 

201. FERREIRA, C. V. L. AIDS e vida  01 

202. LAZO, D. M. Alcoolismo: o que você precisa saber 2. ed. 01 

203. WÜSTHOF, Roberto Descobrir o sexo 8. ed. 01 

204. MIRANDA, E. L. F. et al Primeiros socorros  01 

205. ROGERS, J. H.; OSBORN, H. 
H.; POUSADA, L. 

Enfermagem de emergência  01 

206. SANTOS, Elaine Franco dos 
et al 

Legislação em enfermagem: atos normativos  01 

207. BLACQUE-BELAIR, Alain Index clínico  01 

208. MARCONDES, M.; 
SUSTOVICH, D. R.; RAMOS, 
O. 

Clínica Médica 2. ed. 01 

209. WATSON, Hamish Cardiologia Pediátrica  01 

210. SANTOS, Ruy Recordações de um velho médico da roça  01 

211. COHEN, D. O biorritmo em sua vida  01 

212. MARCONDES, A. C. L. et al Ambulatório de ginecologia 3. ed. 01 

213. BRASIL. CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA 

Ética Médica  01 

214. ROCHA, Leduar de Assis Instituição do ensino médico em Pernambuco  01 

215. CARRERA, Pedro A.; 
BARBEITO, Atílio J.; TESSI, 
Carlos G. 

Progressos no tratamento das parasitoses 
intestinais 

 01 

216. LEAL, Ruy Patologia Geral  01 

217. PEIXOTO FILHO, F. O cotidiano à luz da medicina e do direito  01 

218. BRASIL. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

Desenvolvimento do ensino superior de 
enfermagem no Brasil 

 01 

219. RODRIGUES, Adriana Lima... 
et al 

Manual de Procedimentos em Enfermagem 
Oncológica 

 05 

220. ASPERHEIM, Mary Kaye Farmacologia para Enfermagem 7. ed. 02 

221. NEEB, Kathy Fundamentos de Enfermagem de Saúde mental  17 

222. BRANT, Maria José C. G. 
Caldeira 

Sistema nervoso  01 

223. CATALÃO JÚNIOR, Jorge; 
BARROS, André de Souza 

Compêndio de saúde física e mental  01 

224. OLIVEIRA, Hildoberto 
Carneiro de. et al 

Ambulatório de Endocrinologia e ginecologia 3. ed. 01 

225. RODRIGUES, Bichat de 
Almeida 

Fundamentos de Administração Sanitária 2. ed. 01 

226. GAUDARD, Ana Marcia 
Yunes Salles et al 

Guia Básico para Farmácia Hospitalar  01 

227. HELOU, Suzana (Org.) Césio 13: Conseqüências Psicossociais do 
Acidente de Goiânia 

 01 

228. ARNETT, Jan Corey Para o povo da América Latina  01 

229. BRANT, Maria José C. G. Sistema Urinário  01 
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230. Grande Enciclopédia Médica Grande Enciclopédia Médica  01 

231. MIRANDA, Antônio A. de Nutrição e vigor  01 

232. BARNES, Allan C. Desarrollo Intrauterino  01 

233. RODRÍGUEZ, Marcelo 
Campos Passos; Dárcio de 
Almeida 

Termologias Oftálmicas  01 

234. Pastoral da Criança Alimentação e Saúde  01 

235. FONTES, José Américo Silva Assistência Preventiva ao Recém-Nascido  01 

236. COSTA, Alcinéa Eustáquio Assistência ao Doente Mental  01 

237. RANGEL, Renato Lúcio 
Fernandes 

Prevenção Oral  01 

238.  Receptores Alfa e Hipertensão  01 

239. MAGRINI, Rui de Oliveira Segurança do Trabalho na Soldagem 
Oxiacetilênica 

2. ed. 01 

240. ALGRONTI, Eduardo Leitura Radiológica do Pneumocorioses  01 

241. GARRONE, G. Simpósio Ansiedade e Medicina Prática  01 

242. UNIVERSIDADE FED. DE 
UBERLÂNDIA 

Manual de Primeiros Socorros 4. ed. 01 

243.  CALCORT Deflazacort  01 

244.  Cefrom  01 

245.  Claforan  01 

246.  Anestesia Geral  01 

247. PENTEADO, José Figueiredo Emergências em Gastroenterologia I: Urgências 
4/76 

 01 

248. MINISTÉRIO DO TRABALHO Programa de Proteção Respiratório  01 

249. MINISTÉRIO DA SAÚDE Aprendendo a Viver 2. ed. 01 

250. MINISTÉRIO DA SAÚDE Projeto de Envolvimento das Farmácias no 
Programa de Controle das DST 

 01 

251.  Uma maneira diferente de tratar a endometriose   

252.  BIOSTIM Dossiê Científico  01 

253. MAYALL, Rubens Carlos Vinte anos de experiência clínica em vários 
continentes 

 01 

254. REZENDE, Jofre Marcondes 
et al 

Guia para o Exame Clínico 4. ed. 01 

255. RIBEIRO, Maria Noemi 
Ferreira 

Assistência de Enfermagem à Criança  01 

256. Brant, Maria José C. G. 
Caldeira 

Sistema Nervoso  01 
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8.  PESSOAL DOCENTE  

 

NOME DO 
PROFESSOR 

ESCOLARIDADE REGIME  

DE 

TRABALHO 

TITULAÇÃO MÓDULO P/ 
QUE IRÁ 
ATUAR 

Aurelina 
Conceição 
Sacramento 

Licenciatura Plena e Bacharelado em 
Nutrição e Dietética. 

 

40 Pós- Graduada em 
Nutrição e  Dietética / 
Saúde Pública / 
Administração 
Hospitalar 

I, II, III 

Paulo Sérgio 
Ramos 

Licenciatura em Matemática e 
Engenharia Civil. 

40 Especialização em 
Física 

II 

Livia Maria 
Dodd Angelo 

Bacharel em Psicologia 20 Especialização em 
Psicopedagogia 

I, II, III, IV 

Lucimara Alves 
Silva 

Bacharel em Enfermagem. 

 

40 Pós- Graduada  em 
Epistemologia Genética 
e Educação/ Vigilância 
Sanitária 

I, II 

Eliana 
Alcântara 
Lisboa 

Licenciatura em Física. 

 

DE Especialização em 
Radiologia. 

Especialização em 
Educação em Saúde 
Pública 

I, II, III, IV 

Roseane 
Santos Batista 
Leite 

Bacharel em Enfermagem. 

 

40 Especialização em 
Administração 
Hospitalar 

I, II, III, IV 

Zélia Mônica 
Batista Tebaldi 

Bacharel em Enfermagem. 

 

40 Especialização em 
Administração em 
Sistemas de Saúde 

 II, IV 

Livia Angeli 
Silva 

Bacharel e Enfermagem 40  III, IV 

Daniela Pereira 
Contelli 

Administração de Empresas DE Especialização em 
Gerenciamento de Micro 
e Pequenas Empresas 

I, IV 

Naiaranize 
Pinheiro da 
Silva 

Licenciatura em Ciências Sociais 40 Especialização em 
Psicopedagogia 

I, II, III, IV 

Marco Antônio 
Paranhos Silva 

Bacharel em Tecnologia de 
Processamento de Dados 

40 Especialização em 
Banco de Dados 

I, IV 

Daniel Silva 
Gomes 

Bacharel em Artes Plásticas DE Especialização em 
Planejamento e Prática 
de Ensino 

I, IV 
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Rosicler 
Teresinha 
Sauer 

Licenciatura em Educação Física DE Especialização em 
Epistemologia Genética 
e Educação 

I 

Marilda Borin 
da Cunha 

Licenciatura em Ciências Biológicas DE Especialização em 
Biologia na área de 
Botânica 

Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de 
Sementes 

I 

Maria Emília 
dos Santos 
Gonçalves 

Bacharel em Enfermagem 40 Especialização  em 
Administração 
Hospitalar 

I, II, IV 
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9. DIPLOMAS 

 

Os alunos que cursarem com aproveitamento e freqüência mínima (conforme reza a LDB 
e as normas acadêmicas da Instituição, já descritas) todas as competências e habilidades 
de todos os módulos e, adicionalmente, o estágio obrigatório, receberão o Diploma de 
Técnico em Enfermagem. 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
CURSO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
NOME DO ESTAGIÁRIO: ___________________________________________________ 
LOCAL DO ESTÁGIO:______________________________________________________ 
SUPERVISOR DO ESTÁGIO: ________________________________________________ 

CARGA HORÁRIA PREVISTA:______________________________________________ 

 

1. QUALIDADE DE TRABALHO:       CONCEITO 

1.1 Prestação e aplicação técnica  

1.2 Conhecimentos atualizados  

1.3 Planejamento e organização das tarefas  

1.4 Capacidade de revisão  

  

2. QUANTIDADE DE TRABALHO:  

2.1    Volume de trabalho produzido (complexidade, capacidade de   

    aprendizagem  

  

3. INICIATIVA:  

3.1 Visualizar situações e agir  

3.2 Apresentar sugestões ou idéias tendentes ao aperfeiçoamento
 do serviço  

 

3.3 Interesse em aprender  

  

4. COORDENAÇÃO  

4.1    Contribuição espontânea ao trabalho de equipe para atingir o 
objetivo 

 

  

5. DISCIPLINA:  

5.1 Assiduidade  

5.2 Pontualidade  

5.3 Urbanidade (relacionamento com a equipe/cliente)  

5.4 Observância da hierarquia  

5.5 Respeito as normas e regulamentos do estabelecimento  

  

6. EQUILÍBRIO EMOCIONAL:  

  
  

CONCEITO FINAL:  

 
Em ____/____/____                                                                                                                           
                       ____________________           __________________________ 

Assinatura do Supervisor               Assinatura do Coordenador 
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ANEXO 02 
 

 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIO 

 

 

CURSO: _______________________________________________________________________ 

NOME DO ESTAGIÁRIO: ________________________________________________________ 

LOCAL DO ESTÁGIO: __________________________________________________________ 

SUPERVISOR DO ESTÁGIO: _____________________________________________________ 

 

 

  DATA ENTRADA    ASSINATURA DO ALUNO  SAÍDA VISTO DO SUPERVISOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Eunápolis (BA) ............................................................ 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Professor 
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ANEXO 03 
 

Art. 48. Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de reconhecimento de 

disciplinas, competências ou módulos cursados em uma habilitação específica, com 

aprovação no CEFET-BA ou em outras Instituições de Ensino de Educação Profissional de 

Nível Técnico, credenciadas pelos Sistemas Federal e Estaduais, bem como Instituições 

Estrangeiras, para a obtenção de habilitação diversa, conforme estabelece o art. 8 o do 

Decreto n o 2.208/97 e o art. 11 da Resolução CNE/CEB n o 04/99. Organização Didática do 

Ensino Profissionalizante de Nível Técnico do CEFET-BA 13 

 

Art. 49. O aluno solicitará à DDE, na Sede, ou ao DEPEN, nas UNED, aproveitamento 

da(s) disciplina(s), competência(s) ou módulo(s) cursado(s) no prazo fixado no Calendário 

Acadêmico. 

 

Art. 50. A solicitação para aproveitamento de estudos deverá seguir os seguintes passos: 

I- Quando se tratar de disciplina(s) ou competência(s): 

a) preencher, no protocolo, formulário próprio, especificando a(s) disciplina(s) ou 

competência(s) pretendida(s); 

b) anexar os seguintes documentos devidamente autenticados e assinados pela Instituição de 

origem: 

1. histórico escolar; 

2. plano de curso técnico, no qual está inserida a qualificação, aprovado pelos órgãos 

competentes do sistema de ensino conforme estabelecido pelo art. 13 da Resolução 

CNE/CEB n o 04/99 ou programa das disciplinas cursadas com aprovação, com registro de 

carga horária total das aulas teóricas e práticas. 

II- Quando se tratar de módulo(s): 

a) preencher no protocolo formulário próprio, especificando o(s) módulo(s) pretendido(s); 

b) anexar os seguintes documentos, devidamente autenticados e assinados pela Instituição 

de origem: 

1. Certificado de Qualificação Profissional de Nível Técnico com o histórico escolar 

conforme estabelece o art. 14 da Resolução CNE/CEB n o 04/99, ou documento 

comprobatório de habilitação no(s) módulo(s) inicial(is); 

2. plano de curso técnico onde está inserida a qualificação aprovada pelos órgãos 

competentes do sistema de ensino conforme o que estabelece o art. 13 da Resolução 

CNE/CEB n o 04/99. 

§ 1 o Quando se tratar de documentos oriundos de instituições estrangeiras, os mesmos 

deverão ter traduções oficiais, e o curso deverá ter sua equivalência, com os inseridos no 

cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico, aprovada por 

instituição autorizada pelo MEC para tal fim. 

§ 2 o Tratando-se de aproveitamento de disciplina(s) ou competência(s) ministrada(s) no 

próprio CEFET-BA o requerente ficará dispensado do cumprimento da exigência referida na 

alínea b dos incisos I e II deste artigo. 

 

Art. 51. A DDE, na Sede, ou o DEPEN, nas UNED, encaminhará, ao Conselho de Curso, o 

processo devidamente instruído. 
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Art. 52. O estudo da equivalência da(s) disciplina(s), competência(s) ou módulo(s) será 

feito pelo Conselho de Curso observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo 

programático ou competências e habilidades, e o tempo decorrido da conclusão da(s) 

disciplina(s) ou competência(s) e a solicitação pretendida. 

Art. 53. Após emissão do parecer do Conselho de Curso em cada processo, estes serão 

encaminhados à DDE, na Sede, ou ao DEPEN, nas UNED, para análise e deliberação final. 

 

§ 1 o A DDE, na Sede, ou o DEPEN, nas UNED, encaminhará os processos à GRA, na Sede, 

ou à CORES, nas UNED, para registro e controle. 

 

Art. 54. Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores o processo de 

reconhecimento de competências adquiridas pelo aluno, no trabalho ou por outros meios 

informais, mediante um sistema avaliativo. 

 

Art. 55. O aluno matriculado solicitará à DDE, na Sede, ou ao DEPEN, nas UNED, em 

prazo estabelecido no Calendário Acadêmico, a dispensa de disciplina(s), competência(s) ou 

módulo(s) tendo como base o aproveitamento de experiências anteriores, de acordo com o 

que estabelece o art. 11 da Resolução CNE/CEB n o 04/99. 

 

Art. 56. A solicitação do aluno deverá seguir os seguintes passos: 

I- preencher, no protocolo, formulário próprio especificando a(s) disciplina(s), 

competência(s) ou módulo(s) em que deseja a dispensa. 

II- anexar justificativa para a pretensão; 

III- anexar, quando houver, documento(s) comprobatório(s) da(s) experiência(s) 

anterior(es). 

 

Art. 57. A DDE, na Sede, ou o DEPEN, nas UNED, encaminhará, ao Conselho de Curso, o 

processo devidamente instruído. 

 

Art. 58. O Conselho de Curso analisando a justificativa e o(s) documento(s) 

comprobatório(s), quando houver e julgando procedente, designará uma comissão para 

realizar o processo avaliativo. 

 

§ 1 o A comissão de avaliação, referida no caput deste artigo, será composta por, no mínimo, 

três professores, abrangendo as áreas de conhecimento da(s) disciplina(s), competência(s) 

ou módulo(s) que o aluno solicita dispensa. 

 

§ 2 o A comissão de avaliação emitirá parecer contendo contexto de realização, critérios de 

avaliação da(s) competência(s) e o resultado da avaliação. 

 

Art. 59. O Conselho de Curso informará ao aluno a data, local e o horário do processo 

avaliativo. 

 

Art. 60. O Conselho de Curso emitirá parecer objetivo sobre o processo avaliativo. 

 

Art. 61. O processo de solicitação com o parecer do Conselho de Curso referente à 

avaliação do desempenho das competências requeridas será encaminhado à DDE, na Sede, 

ou ao DEPEN, nas UNED, para análise e deliberação final. 
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§ 1 o A DDE, na Sede, ou o DEPEN, nas UNED, encaminhará o processo à GRA, na Sede, 

ou à CORES, nas UNED, para registro e controle. 

 

 

§ 2 o A DDE, na Sede, ou o DEPEN, nas UNED, enviará o resultado da deliberação à 

Coordenação de Curso. 

 

§ 3 o A Coordenação de Curso dará ciência ao aluno do resultado do aproveitamento 

requerido. 

 

§ 4 o A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa do aluno, quando 

houver, face ao aproveitamento. 
 


