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PLANO DE CURSO 

TÉCNICO  EM ENFERMAGEM 

FORMA SUBSEQUENTE 

 

 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Colégio Estadual de Pato Branco – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal. 

 

 

III - PARECER E RESOLUÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

Parecer e Resolução de credenciamento: Res. 3835/02 e Parecer 696/02 

   Renovação de Credenciamento: Res. 4232/07 D.O.E 20/11/07  

  

IV – JUSTIFICATIVA 

A reestruturação Curricular do Curso Técnico em Enfermagem visa o 

aperfeiçoamento na concepção de uma formação técnica que articule trabalho, cultura, 

ciência e tecnologia como princípios que sintetizem todo o processo formativo. O plano 

ora apresentado teve como eixo orientador a perspectiva de uma formação profissional 

como constituinte da integralidade do processo educativo. 

Assim, os componentes curriculares integram-se e articulam-se garantindo que os 

saberes científicos e tecnológicos sejam a base da formação técnica. Por outro lado, 

introduziram-se disciplinas que ampliam as perspectivas do “fazer técnico” para que o 

estudante se compreenda como sujeito histórico que produz sua existência pela interação 

consciente com a realidade construindo valores, conhecimentos e cultura. O curso 

estruturou-se de forma que ao final do 3º semestre possa-se ofertar certificação 

intermediária de auxiliar de enfermagem já que o conjunto de disciplinas e estágios 

realizados até então lhe propiciam condições de exercer esta atividade profissional. 

A área da saúde ao democratizar-se com ampliação de cobertura pelo Sistema 

Único de Saúde e pela introdução de programas de proteção especial a diversos 

   



segmentos da população, bem como pela ampliação do Programa Saúde da Família 

requisita cada vez mais profissionais qualificados e impõe permanente atualização. 

Uma parcela da população jovem que concluiu o ensino médio e que não 

escolheu ou logrou continuar seus estudos a nível superior e que pretende ingressar no 

mundo do trabalho com uma capacitação que lhe amplie as possibilidades tem no curso 

técnico subseqüente em enfermagem a oportunidade de fazê-lo a partir de uma proposta 

curricular que responde às exigências de formação para as novas demandas na área da 

saúde. 

 

 

V – OBJETIVOS 

a) Organizar experiências pedagógicas que levem à formação de sujeitos críticos e 

conscientes, capazes de intervir de maneira responsável na sociedade em que vivem; 

b) Oferecer um processo formativo que sustentado na educação geral obtida no nível 

médio assegure a integração entre a formação geral e a de caráter profissional. 

c) Articular conhecimentos científicos e tecnológicos das áreas naturais e sociais 

estabelecendo uma abordagem integrada das experiências educativas. 

d) Oferecer um conjunto de experiências teóricas e práticas na área de enfermagem 

com a finalidade de consolidar o “saber fazer”. 

e) Destacar em todo o processo educativo a importância da preservação dos recursos 

e do equilíbrio ambiental. 

f) Capacitar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem qualificados para exercer sua 

prática profissional orientada pelo saber técnico fundado no conhecimento científico 

consolidado e capaz de acompanhar os avanços das pesquisas na área da saúde.  

g) Formar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem que sejam capazes de identificar os 

determinantes e condicionantes do processo saúde doença; 

h) Formar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem que compreendam a dinâmica do 

Sistema Único de Saúde, seu processo de construção e determinantes históricos. 

i) Formar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem capazes de atuar em equipe 

multiprofissional distinguindo a responsabilidade profissional de cada membro nos 

diferentes níveis de atendimento à saúde.  

j) Formar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, com base teórica-prática, que sejam 

capazes de compreender e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos 

que regem a conduta do profissional de saúde; 

k) Desenvolver conhecimento técnico, científico e humanístico que permitam cuidar 



de indivíduos, famílias, grupos sociais e comunidade, durante todo o processo vital, 

desenvolvendo atividades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.  

l) Desenvolver capacidade de reflexão, de trabalho em equipe,  de flexibilidade e de 

resolução de problemas no ambiente de trabalho. 

m) Formar Auxiliares e Técnicos de Enfermagem capazes de responder às demandas 

de diferentes grupos sociais, respeitando as diferenças culturais, sociais, étnicas e 

econômicas envolvendo-se na definição das estratégias de atenção e cuidados 

formuladas de forma participativa e solidária com o usuário da saúde.  

 

VI – DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Enfermagem 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

Forma: Subseqüente 

Carga Horária do Curso: 1440 horas/aula ou 1200 horas mais 633 horas de Estágio 

Profissional Supervisionado 

Regime de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período noite 

Regime de Matrícula: Semestral 

Número de Vagas:.35 por turma. ( Conforme m² - mínimo 30 ou 40) 

Período de Integralização do Curso: mínimo 02 (dois) anos e o máximo de 05 (cinco) 

anos. 

Requisitos de Acesso: Conclusão do Ensino Médio e idade igual ou superior a 18 anos 

no ato da matrícula.  

Modalidade de Oferta: Presencial 

 

 

VII - PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Auxiliar em Enfermagem, detém conhecimentos técnicos-científicos, que lhe 

permitem participar de forma consciente na sociedade e no mundo do trabalho. Atua na 

observação, reconhecimento, descrição de sinais e sintomas executando ações de 

tratamento simples, pautado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, em 

equipe de enfermagem e multiprofissional com a supervisão do enfermeiro. Desenvolve 

atividades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-

doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e 



comunidade, em todas as faixas etárias. Orienta e prepara o paciente para exames. 

Realiza curativos, administração de medicamentos e vacinas, banho de leito, mensuração 

antropométrica e verificação dos sinais vitais, dentre outros.  

   

O Técnico em Enfermagem detém conhecimentos científicos-tecnológicos que lhe 

permitem participar de forma consciente na sociedade e no mundo do trabalho.  Atua nos 

diferentes níveis de atenção a saúde, pautado nos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde, em equipe de enfermagem e multiprofissional com a supervisão do 

enfermeiro. Desenvolve atividades de  promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde 

dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias. Orienta e prepara o paciente 

para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de 

medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e 

verificação dos sinais vitais, dentre outros. Presta assistência de enfermagem a pacientes 

clínicos e cirúrgicos. 

 

 

VIII - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CONTENDO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

 ESTRUTURA DO CURSO:  

 

a. Descrição de cada disciplina contendo ementa: 

  

1. ANATOMIA E FISIOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM 

 

Carga horária total: 80 h/a – 67 h 

  

EMENTA: Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o funcionamento 

do sistema: músculo esquelético, tegumentar, circulatório, respiratório, digestório, urinário, 

nervoso, endócrino e reprodutor. 

 

CONTEÚDOS: 

-Corpo humano: 

-Constituição (células, tecidos, órgãos e sistemas);  

-Divisões e planos;  

-Sistema músculo esquelético: ossos, músculos e cartilagens;  



-Articulações, pele e anexos;  

-Sistema respiratório:  

-Órgãos e funções; 

-Processo da respiração;  

-Sistema circulatório: 

-Sangue; 

-Coração e vasos sangüíneos; 

-Pequena e grande circulação; 

-Linfa; 

-Sistema digestório:  

-Órgãos e funções; 

-Processo de digestão;  

-Sistema urinário e excretor:  

-Órgãos e funções; 

-Processo de filtragem do sangue; 

-Composição da urina;  

-Sistema nervoso:  

-Sistema nervoso central; 

-Sistema nervoso periférico; 

-Sistema nervoso autônomo; 

-Órgãos dos sentidos (visão, paladar, olfato, audição e tato);  

-Sistema endócrino:  

-Hipófise; 

-Tireóide; 

-Paratireóide; 

-Supra renais; 

-Pâncreas; 

-Ovários; 

-Testículos;  

-Sistema Reprodutor: 

-Órgãos e funções; 

-Reprodução. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AMABIS, J. Mariano; MARTHO, Gilberto R. .Fundamentos da Biologia Moderna. São 



Paulo: moderna, 1999. 

GARDNER, Ernest, et al. Anatomia. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1998. 

GARDNER; GRAY; O’RAHILLY. Anatomia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1971. 

GONÇALVES, R.P.; FERREIRA, A L.M.; VALDER, R. de Anatomia para Enfermagem.  

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. 189 p. 

Grande Atlas de Anatomia – Anatomia . São Paulo: Editora Parma ed. . 

GUYTON, H. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 

1999.Anatomia e Fisiologia Humana. Curitiba: ETECLA, 1983 

KAWAMOTO, E.E. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: EPU, 1988. 

SOBOTTA – Atlas de Anatomia Humana. Tradução de WERNEK, H. – 21ª ed. Rio de 

Janeiro. Editora Guanabara Koogan S.A. vol. 1 e 2, 2000.  

VON BRANDIS, H.J. Anatomia e Fisiologia para Profissionais da Equipe de Saúde. 

São Paulo: EPU, 1977. 

 

2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  

 

Carga horária total: 120 h/a - 100h 

 

EMENTA: História da política pública de atenção à criança e ao adolescente; Crescimento 

e desenvolvimento; parâmetros vitais; Imunização; Assistência integral e humanizada de 

enfermagem nas afecções clínicas e cirúrgicas; Acidentes mais comuns; Violência; Saúde 

escolar. 

 

CONTEÚDOS: 

-História da Pediatria; 

-Políticas públicas de atendimento à saúde da criança e do adolescente;  

-Estatuto da criança e do adolescente;  

-Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente; 

-Programa de Assistência Integral e humanizada à saúde da criança, do adolescente e 

família, com enfoque na imunização, puericultura, gravidez na adolescência e DST;  

-Organização, estrutura e funcionamento da unidade pediátrica;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem à criança e ao adolescente e família, com 

afecções clínicas e cirúrgicas;  

-Apoio diagnóstico em pediatria;  



-Administração de medicamentos em pediatria; Nutrição infantil / Aleitamento materno e 

alimentação complementar;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem em saúde do escolar;  

-Recreação/ludoterapia;  

-Prevenção de acidentes na infância;  

-Violência na infância. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Associação Brasileira de Enfermagem. Adolescer: compreender, atuar, acolher: 

Projeto Acolher      Brasília: ABEn, 2001. 304 p. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Correlata. São Paulo: 

Editora   Revista dos Tribunais, 2004. 

CURSINO, M. R.  (Coord.).  Assistência de Enfermagem em Pediatria. São Paulo: 

Sarvier,  1992.   

MARCONDES, E.  Pediatria Básica.  8.ed.  São Paulo:  Sarvier,  1994.  V 1 e 2. 

OLIVEIRA, V. B. (org) ; et al.; O Brincar e a Criança do Nascimento aos 6 Anos.  4 ed.   

Petrópolis. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002. 

REGO, J.D.; Aleitamento Materno. São Paulo: 2002. 

RUSSO, R.G.; SOUTO,  E.Q.; TORRES, A P  (Colab).   Manual de Procedimentos para  

Auxiliar de   Enfermagem   em   Pediatria.  São Paulo: Centro  São  Camilo   de  

Desenvolvimento   em  Administração da  Saúde,  1981.  216p. 

SANTOS, I. S. Guia Curricular para a Formaçäo de Auxiliares de Enfermagem. Escola 

de Enfermagem da UFMG/ Proden, 1995. 

SCHIMITZ, E. M. R.; et al. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: 

Atheneu,2002. 

SCHMITZ,E.M.R. et alii.   A Enfermagem em  Pediatria  e  Puericultura.  Rio de Janeiro: 

Atheneu,  1.989. 

SCHVARTSMAN, S. Medicamentos em Pediatria. 3.ed. São Paulo: Sarvier, 1986. 

STEINSCHNEIDER,R.;PERIVIER, A.  COLAB.  Pediatria. Rio de Janeiro: Masson, 1981. 

270p. 

TIBA, I.; Adolescência o despertar do sexo: um guia para entender o desenvolvimento 

sexual e afetivo nas novas gerações. 14 ed. São Paulo: 1994. 

VIEGAS, D. Neonatologia para o Estudante de Pediatria e de Enfermagem Pediátrica. 

São Paulo: Atheneu, 1996. 



WALEY, L.F.;  WONG, D. L.   Enfermagem Pediátrica: Elementos  Essenciais  a 

Intervenção Efetiva.  2.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  1989.  910p. 

WONG, D. L. Enfermagem Pediátrica: Elementos Essenciais à Intervenção Efetiva. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

 

3. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES CRÍTICOS 

 

Carga horária total: 100 h/a - 83 h 

 

EMENTA: Estrutura, organização e funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva; 

Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente crítico nas diferentes fases 

do ciclo vital. 

 

CONTEÚDOS: 

-Organização, estrutura e funcionamento das unidades de internação de alta complexidade 

(UTI, hemodiálise e Oncologia); 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem na promoção, prevenção e recuperação e 

reabilitação da saúde ao recém-nascido, criança, adolescente, gestante, adulto e idoso 

em situações de alto risco;  

-As relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar frente a situações 

de alta complexidade;  

-Afecções clínicas e cirúrgicas graves mais comuns de acordo com o perfil epidemiológico 

regional; 

-Apoio diagnóstico a pacientes críticos; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem na hemodiálise e oncologia;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem na ventilação assistida, monitorização 

cardíaca, hemodinâmica invasiva e nutrição parenteral total; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente queimado;  

-Transferência de Unidade de Internação. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ASPERHEIM, M.K- Farmacologia para Enfermagem, 7. ed. .Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan, 1994. 

BRUNNER,  L. S.;  SUDDARTH,  D. S.  Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica . 9. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 



CARVALHO, A . B. R. de  (org.)  et al.   Rotinas de Neonatologia.  Londrina :EDUEL, 

2002. 

CASTELLI, M.  Enfermagem no Centro de Terapia Intensiva Pediátrica. São Paulo: 

Editora Rocca, 1998. 

CINTRA, E. A ; NISHIDA V. M.;  NUNES, W. A; Assistência de Enfermagem ao Paciente 

Gravemente Enfermo. 2 ed.  São Paulo: Atheneu, 2001. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE- Protocolos da Unidade de Emergência. 10 ed., 2002. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde.  Protocolo de Gestação de Alto Risco . 3.ed. 

Curitiba:SESA,2002.  

UENISHI, E.K.  Enfermagem Médico-Cirúrgica em Unidade de Terapia Intensiva. São 

Paulo: SENAC, 1994. 

  

4. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER  

 

Carga horária total: 100 h/a – 83 h 

 

EMENTA: História da política pública; Assistência integral e humanizada de enfermagem 

nos programas de atenção integral à saúde da mulher; Assistência integral e humanizada 

de enfermagem nas afecções ginecológicas, no ciclo gravídico e puerperal, no período 

neonatal e nas complicações obstétricas; Climatério.  

 

CONTEÚDOS: 

-Saúde da mulher e gênero; 

-Políticas públicas de atenção à saúde da mulher;  

-Saúde reprodutiva e Planejamento familiar;  

-Gravidez e desenvolvimento fetal; Intercorrências no ciclo gravídico: Infecção do trato 

urinário;  

-Doenças hipertensivas específicas da gestação; 

-Síndromes hemorrágicas;  

-Diabetes gestacional,  

-Trabalho de parto prematuro; Isoimunização pelo fator Rh, DST/AIDS e outros;  

-Aleitamento Materno;  

-Organização, estrutura e funcionamento das unidades obstétrica e neonatal;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem à saúde da mulher: pré-natal (normal e 

alto risco), parto, puerpério, complicações obstétricas, afecções ginecológicas, ações 



preventivas e imunização;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao recém-nascido; 

-Alojamento conjunto; Climatério e menopausa;  

-Violência à mulher. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Anticoncepção: manual de orientação. Disponível em: http://www.febrasgo.com.br/ ou 

http://www.anticoncepção.com.br. 

BURROUGHS,  A . Uma Introdução à Enfermagem Materna. 6ª ed..Porto Alegre: Artes 

Médicas.1995. 

CARVALHO, A . B. R. de  (org.)  et al.   Rotinas de Neonatologia.  Londrina:EDUEL, 

2002. 

COLLET, N. ROCHA, S. M. M.. Transformações no Ensino das Técnicas em 

Enfermagem Pediátrica. Goiânia: AB, 1996. 

HALBE,H.W. Tratado de Ginecologia. Edição revisada. São Paulo: Roca.1990. 

KENNER, C.;  Enfermagem Neonatal. [ trad. Da 2. Ed. Original]; revisão técnica, Maria 

Isabel Carmagnani – Rio de Janeiro:: Reichmann & Affonso editora, 2001. 

KING, F.S.  Como Ajudar as Mães a Amamentar.  Londrina: UEL, 1991. 

LARGURA, M. Assistência ao Parto no Brasil. São Paulo, 1998. 

LOURO,L.G. Gênero,Sexualidade e Educação- Uma perspectiva pós-estruturalista.2 

ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes. 1998. 

MARIN, H. de F.; PAIVA, M.S.; BARROS, S.M.O de.  Aids e Enfermagem Obstétrica.  

São Paulo: EPU, 1991. 

MARTINS FILHO, J.  Como e porque Amamentar.  São Paulo: Sarvier, 1984. 

Ministério da Saúde. Assistência Pré-Natal, Manual Técnico. 5 ed. Brasília, DF, 2000. 

REGO, J.D.; Aleitamento Materno. São Paulo: 2002. 

REZENDE, J. de.   Obstetrícia .  7.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara  Koogan,  1995. 

1361p. 

VIEGAS, D. , Neonatologia para o Estudante de Pediatria e de Enfermagem 

Pediátrica. São Paulo: Atheneu, 1996. 

ZIEGEL, E.E.; CRANLEY,M. S. Enfermagem Obstétrica.  8.ed. Rio de Janeiro: 

Interamericana, 1985.  696p. 

  

5. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM CIRÚRGICA  

 



Carga horária total: 100 h/a - 83h 

 

EMENTA: Estrutura, organização e funcionamento da Unidade Cirúrgica, Centro Cirúrgico 

e Recuperação anestésica; Assistência integral e humanizada de enfermagem à 

pacientes cirúrgicos nos períodos pré, trans e pós-operatório. 

 

CONTEÚDOS:  

-Aspectos bio-psico-social do paciente cirúrgico nos diferentes ciclos de vida;  

-Terminologias cirúrgicas;  

-Classificação das cirurgias quanto à indicação, finalidade e potencial de contaminação;  

-Fatores de risco para infecção cirúrgica: ligadas ao paciente, ambiente, material e equipe;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem no período pré-operatório: admissão, 

exames pré-operatórios, preparo e transporte do paciente ao centro cirúrgico;  

-Organização, estrutura e funcionamento do centro cirúrgico e recuperação anestésica;   

-Preparo do ambiente para o procedimento cirúrgico, circulação da sala, controle de gastos 

de materiais e insumos;  

-Paramentação e instrumentação cirúrgica; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante o procedimento 

anestésico: tipos de anestesia, principais anestésicos e analgésicos, posicionamento para 

anestesia, principais complicações anestésicas;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante o procedimento 

cirúrgico: recepção do paciente, posições cirúrgicas, monitorização do paciente e 

anotações de enfermagem;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente durante a recuperação 

anestésica e pós-operatório; 

-Complicações pós-operatórias;  

-Cuidados de enfermagem com: curativos, drenos, sondas, estomas, trações e outros;   

-Relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar;  

-Educação em saúde, orientação para alta hospitalar. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BERRY, E.C.; KOHN, M. L.   A  Técnica na Sala de Operações. 4.ed.  Rio de Janeiro:  

Interamericana,1977.  307p. 

BEYERS, M.  Enfermagem Médico-Cirúrgica: Tratado de Prática Clínica.  Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 



BROOKS, S.M.   Enfermagem  na  Sala  de  Cirurgia.  2.ed.  Rio de Janeiro : 

Interamericana, 1980.   179p. 

BRUNNER,  L. S.;  SUDDARTH,  D. S.  Tratado de Enfermagem  Médico – Cirúrgica . 

9.ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara Koogan,  2002.  v.1 e 2. 

CAMPBELL, D.;  SPENCE, A A  A  Anestesia, Reanimação e Cuidados Intensivos.  

Mem Martins :  Europa-America,  1975.  199p. 

Dicionário de Especialidades Farmacêuticas: DEF 03/04.  27.ed.  Rio de Janeiro: 

Ed.Pub. Científicas, 2004. 

DONAHOO, C. A;  DIMON  III,  J. H.   Enfermagem  em  Ortopedia  e Traumatologia.  

São Paulo:  EPU: EDUSP,  1979.  288p. 

Enfermagem Ortopédica.  São Paulo: Icone, 1996. 

FERNANDES, T.; FERNANDES, M.; FILHO, N.R. Infecção Hospitalar e suas Interfaces 

na Área da Saúde. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000. 

FISCHBACH, F.; Manual de Enfermagem: Exames Laboratoriais & Diagnósticos.  6 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

FISCHBACH, F.; Manual de Enfermagem: Exames Laboratoriais & Diagnósticos.  6 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

JORGE, S. S ; DANTAS, S. R. P. E.;  Abordagem Multiprofissional do Tratamento de 
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6. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM CLÍNICA   

 

Carga horária total: 120 h/a - 100h  

 

EMENTA: Assistência integral e humanizada de enfermagem ao adulto e ao idoso que 

apresentam alterações clínicas, relacionando com o perfil epidemiológico regional; 

Hemoderivados; Cuidados paliativos; Educação em saúde. 

 

CONTEÚDOS: 

-Atendimento pré-Hospitalar (desmaio, lipotimia, acidentes com animais peçonhentos e 

venenosos, intoxicações, hemorragias, ferimentos, fraturas, queimaduras, crise 

convulsiva, afogamento, choques, acidentes com corpos estranhos, entre outros); 

-Parada Cardio-respiratória na modalidade do Suporte Básico de Vida; 

-Organização, estrutura e funcionamento das unidades de internação geral e especialidades; 

-Terminologias clínicas;  

-Assistência humanizada em enfermagem na promoção, prevenção e recuperação da saúde 

do adulto e do idoso; 

-As relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar; 

-Cuidados de enfermagem nos diferentes tipos de dietas;  

-Características dos principais fármacos utilizados nas afecções clinicas; 

-Administração de medicamentos, soroterapia, hemoterapia e interação droga nutriente;  

-Assistência integral e humanizada de enfermagem nas afecções clínicas mais comuns ao 

adulto e ao idoso de acordo com o perfil epidemiológico regional; 

-Sistema Cardiovascular – hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, Infarto 

agudo do miocárdio, doença de chagas, úlcera vascular e outras;  

-Endócrino – diabetes, alterações tireoideanas e outras;  

-Neurológico – acidente vascular cerebral, Parkinson, Alzheimer e outras;  

-Respiratório – pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquite e outras; 

-Digestório – esofagite, úlceras gástricas, gastrite e outras;  

-Sistema Urinário – Insuficiência renal aguda e crônica, infecção urinária, litíase e outras; 

-Moléstias infecciosas – tipos de isolamento e precauções universais; 



-Oncológicas – cuidados paliativos; Doenças auto-imunes; 

-Cuidados de Enfermagem nos exames diagnósticos (exames laboratoriais, RAIOS X, USG, 

ECG, EEG e outros); 

-Orientação e preparo do paciente/família para a alta hospitalar. 
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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7. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 

 

Carga horária total: 80 h/a - 67h 

  



EMENTA: História das políticas de saúde; SUS; Ações de enfermagem nos programas de 

saúde para o adulto e o idoso; Educação em saúde. 

 

CONTEÚDOS: 

-- Introdução à saúde pública, saúde coletiva e comunitária;  

-- Evolução histórica das políticas de saúde e previdenciárias no Brasil;  

-- Sistema Único de Saúde – SUS;  

-- Legislação Vigente;  

-- Organização da Atenção Básica em saúde – Estratégia saúde da família – ESF,  

-- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS;  

-- Programa de assistência aos adultos: hiperdia, saúde do trabalhador, Vigilância Alimentar e 

Nutricional; 

-- Programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis DST-AIDS;  

-- Programa de prevenção à hanseníase e tuberculose; 

-- Programa de prevenção ao tabagismo;  

-- Programa de imunização para adulto e idoso;  

-- Programa de portadores de necessidades especiais; Saúde do idoso;  

-- Programa de saúde bucal; 

-- Educação em saúde nas doenças mais comuns veiculadas pela água, por alimentos, 

transmitidas por vetores e causadas por ectoparasitas;  

-- Política de Práticas Integrativas e Complementares do SUS: plantas medicinais, fitoterapia, 

cromoterapia, acupuntura, florais e outros. 
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Tribunais, 2004. 
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8. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL.  

     

Carga horária total: 60 h/a – 50 h 

 

EMENTA: Fases do crescimento e desenvolvimento humano; Sexualidade. 

Relacionamento interpessoal;  História da psiquiatria; Política nacional de saúde mental; 

Assistência integral e humanizada de enfermagem à saúde mental e seus transtornos. 

 

CONTEÚDOS: 

-Fases do crescimento e desenvolvimento humano – fisiológico, estrutural e psicológico; 

-Formação da identidade – auto estima, auto imagem, auto conhecimento, papéis sociais; 

-Desenvolvimento e formação da identidade sexual; Relacionamento interpessoal – dinâmica 



dos grupos, papéis no grupo (alternância), trabalho em equipe multiprofissional; 

-Relacionamento do profissional com o cliente e sua família; História da psiquiatria; 

-Políticas públicas de saúde mental; 

-Organização, estrutura e funcionamento das unidades de atendimento à saúde mental e 

transtornos psiquiátrico; 

-Transtornos mentais mais comuns – fatores de risco, tratamento e complicações; 

-Dependências químicas – drogas lícitas e ilícitas, medicamentosas; 

- Abordagens ao paciente nos diferentes transtornos; 

- Assistência integral e humanizada de enfermagem na saúde mental e seus transtornos. 
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ORLANDO,I.J.  O Relacionamento Dinâmico Enfermeiro/Paciente : Função  
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9. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. 

 

Carga horária total: 100 h/a - 83 h 

 

EMENTA: Políticas públicas pré hospitalar; Estrutura, organização e funcionamento da 

Unidade de Emergências e Urgências; Assistência integral e humanizada de enfermagem 

ao ser humano, nas diferentes fases do ciclo vital, em situações de urgências e 

emergências.  

 

CONTEÚDOS: 

-Políticas públicas relacionadas a situações de urgências e emergências (SAMU, SIATE e 

outras);  

-Organização, estrutura e funcionamento das unidades de atendimento de urgência e 

emergência; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem na promoção, prevenção e recuperação 

do ser humano em situações de urgência e emergência; 

-Relações interpessoais com o cliente, família e a equipe multidisciplinar frente a situações 

de urgências e emergências; 

-Protocolos de atendimento de urgência e emergência; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem ao paciente politraumatizado; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem na parada cardio-respiratória; 

-Assistência integral e humanizada de enfermagem nas emergências clínicas e cirúrgicas; 

-Administração de medicamentos em urgência e emergência; 

-Educação em saúde. 
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10. BIOSSEGURANÇA E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 

 

Carga horária total: 80 h/a -  67h 

 

EMENTA: Biossegurança; Higiene e Segurança do Trabalho em Saúde; Processamentos 

de artigos odonto-médico-hospitalares; Central de materiais e esterilização (CME); 

Gerenciamento dos resíduos de saúde; Comissão e Serviço de Controle de Infecção nos 

serviços de Saúde. 

 

CONTEÚDOS: 

-Biossegurança; 

-Medidas profiláticas para a higiene e segurança do trabalhador em saúde (NR5 e NR32); 

-Riscos e doenças ocupacionais em saúde, EPIs e EPCs; 

-Exposição acidental com material biológico; 

-Organização, estrutura e funcionamento da central de material e esterilização; 

-Classificação das áreas e artigos odonto-médico-hospitalares; 

-Processamento e reprocessamento de artigos e controle da qualidade nos diferentes 

serviços de saúde; 

-Gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde; 

-Comissão e serviços de controle de infecção nos serviços de saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. 
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-SANTOS, N.C.M. Enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar. São 

Paulo: Látria, 2003, 123p.  
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Enfermagem da USP,  v. 32, São Paulo, USP. 1996 
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-SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Centro de Material e Esterilização – Práticas Recomendadas: Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. 3ª. Ed 
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11. ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

Carga horária total: 80 h/a - 67 h 

 

EMENTA: Ações de enfermagem na vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e 

ambiental) com sistemas de informações e estatísticos; Participação social; Educação em 



Saúde. 

 

CONTEÚDOS:  

-Vigilância epidemiológica: 

-Conceito, atribuições, etapas das atividades, medidas de controle; 

-Indicadores de saúde; 

-Doenças de notificação compulsória; 

-Sistemas de informação; 

-Vigilância sanitária e ambiental: conceito, atribuições, campo de atuação e medidas de 

controle; 

-Ações de enfermagem na vigilância em saúde; 

-Controle social em saúde: o papel dos conselhos municipais, 

-Estaduais e nacional de saúde, o papel do trabalhador em saúde na formulação das políticas 

públicas em saúde; 

-Educação em saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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12. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM  



 

Carga horária total: 60 h/a – 50 h 

  

EMENTA: Organização dos serviços de saúde; História da enfermagem, legislação, 

entidades de classe e ética profissional.  

 

CONTEÚDOS: 

-Organização dos Serviços de saúde - Instituições, finalidades, níveis de complexidade e 

fluxograma; 

-História da enfermagem – desenvolvimento no mundo e no Brasil;  

-Perspectivas conceituais na prática de enfermagem – teorias de enfermagem, 

sistematização da assistência e humanização;  

-Ética, bioética e direitos do paciente;  

-Lei do exercício profissional, código de ética da enfermagem;  

-Equipe de enfermagem e multiprofissional; 

-Áreas de atuação da enfermagem; 

-Entidades de classe. 
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Legal. São Paulo: LTr editora, 1999. 

PAIXAO, W.   História  da  Enfermagem.  5.ed.ver.  e  aum.  Rio de Janeiro : J.C. Reis, 

1979.  138p. 

SANTOS, E.F.;  et al.; Legislação em Enfermagem: Atos Normativos do Exercício e 



do Ensino de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 20002 

  

 

13. FUNDAMENTOS  DO TRABALHO 

 

Carga horária total: 40 h/a – 33 h 

  

EMENTA: A perspectiva ontológica do trabalho: O trabalho como condição de 

sobrevivência e de realização humana. A perspectiva histórica do trabalho: Mudanças no 

mundo do trabalho, alienação, desemprego, qualificação do trabalho e do trabalhador.  

 

CONTEÚDOS: 

-O trabalho humano: ação sobre o ambiente, produção de cultura e humanização; 

-Perspectiva histórica; 

-Diferentes modos de produção; 

-Industrialismo; 

-Alienação e exploração de mais valia; 

-Emprego, desemprego e subemprego; 

-Organizações dos trabalhadores;  

-O papel do estado na proteção aos incapacitados. 

 

BIBLIOGRAFIA 

CHESNAIS, F. Mundialização do capital. Petrópolis: Vozes, 1997. 

FROMM, E. Conceito marxista de homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

GENRO, T. O futuro por armar. Democracia e socialismo na era globalitária. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

GENTILI, P. A educação para o desemprego. A desintegração da promessa 

integradora. In. Frigotto, G. (Org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de 

século. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1978. 

HOBSBAWM, E.. A era dos extremos - O Breve Século XX - 1914-1991. São Paulo: 

Editora da UNESP, 1995. 

JAMESON. F. A cultura do dinheiro. Petrópolis: Vozes, 2001. 

LUKÁCS, G. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. Temas 



de Ciências Humanas. São Paulo: [s.n], 1978. 

MARTIN, H. P.; SCHUMANN, H. A armadilha da globalização: O assalto à democracia e 

ao bem-estar. São Paulo: Globo, 1996. 

NEVES, L.M. W. Brasil 2000: nova divisão do trabalho na educação. São Paulo: Xamã, 

2000. 

NOSELLA, P. Trabalho e educação. ln: Frigotto, G. (Org.). Trabalho e conhecimento: 

dilemas na educação trabalhador. 4 ed. São Paulo:Cortez, 1997. 

SANTOS, B. Reinventando a democracia. Entre o pre-contratualismo e o pós-

contratuialismo. In: Beller, Agnes et al. A crise dos paradigmas em ciências sociais. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 1999. 

  

14. INTRODUÇÃO À ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM  

 

Carga horária total: 140 h/a - 117 h 

 

EMENTA: Técnicas básicas para as ações de enfermagem no processo do cuidar. 

 

CONTEÚDOS: 

-Conceito de cuidado e processo de cuidar;  

-Conceitos das técnicas básicas de enfermagem: objetivos e métodos de trabalho;  

-Precauções universais: lavagem das mãos; 

-Equipamentos de proteção individual;  

-Conceitos de descontaminação, tipos de limpeza, desinfecção, antissepsia e assepsia;  

-Procedimentos e técnicas básicas – Admissão do paciente, alta e transferência;  

-Higiene oral e corporal;  

-Tipos de banho;  

-Pedicure e manicure;  

-Tricotomia, tratamento de pediculose e escabiose;  

-Limpeza e desinfecção da unidade: terminal e concorrente;  

-Preparo do leito; 

-Descontaminação, limpeza e desinfecção de artigos odonto-médico-hospitalares; 

-Procedimentos de conforto, contenção e prevenção de úlceras de pressão;  

-Transporte e Movimentação do paciente;  

-Sinais vitais; Medidas antropométricas;  

-Administração de medicamentos (cálculos matemáticos) e venóclise; oxigênioterapia e 



nebulização;  

-Aplicações de calor e frio;  

-Sondagens gástricas e entéricas;  

-Cuidados com sondagem vesical e outras;  

-Enteróclise; 

-Curativos e bandagens;  

-Coleta de material para exames laboratoriais e preparo para exames diagnósticos;   

-Anotações de enfermagem e terminologias;  

-Cuidados com o corpo após a morte;   

-Técnicas de alimentação.  

 

BIBLIOGRAFIA 
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CASTELLANOS, B.E.P.  Injeções: Modos e Métodos. São Paulo: Ática, 1987. 63p. 

CIANCIARULLO, T. I.  Instrumentos Básicos para o Cuidar: Um Desafio para a 
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CLARKE, M.  Manual  Pratico  de  Enfermagem.  13.ed.  São  Paulo : Manole, 1986.  

323p. 

Dicionário de Especialidades Farmacêuticas: DEF 03/04.  27.ed.  Rio de Janeiro: 

Ed.Pub. Científicas, 2004. 

FERNANDES, M.V.  et al.  Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de 

Enfermagem.  Londrina; EDUEL, 2002. 

FISCHBACH, F.; Manual de Enfermagem: Exames Laboratoriais & Diagnósticos.  6 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

GIOVANI, A .M.M.   Enfermagem: Cálculo e Administração de Medicamentos.  São 

Paulo:  Legnar Informática & Editora, 1999. 

KAWAMOTO, E. E.; FORTES,  J. I.   Fundamentos   de  Enfermagem. São  Paulo: EPU, 

1986. 137p. 

KOCH, R.M. et al.  Técnicas Básicas de Enfermagem. 14.ed.  Curitiba: Florence, 1996. 

LIMA, A B.D. de; ARONE,E.M.; PHILIPPI,M.L. dos S.  Noções sobre Medicamentos.  

São Paulo: Editora SENAC, 1994 . 

LIMA, A B.D. de.  Interações Medicamentosas.    São Paulo: SENAC.  1994. 



LIMA,A B.D. de; ARONE, E.M.; PHILIPPI,M.L. dos S.   Introdução à Farmacologia.  São  

Paulo : Editora  SENAC,1994. 

  

15. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

Carga horária total: 60 h/a -50 h 

  

EMENTA: Processo de comunicação; Diferentes tipos de linguagem; Codificação e 

decodificação de informações em diferentes meios; Estratégias pedagógicas. Uso da 

informática e de instrumental eletrônico.  

 

CONTEÚDOS: 

-Processo de comunicação: emissor, receptor e mensagem;  

-Tipos de comunicação: escrita, verbal e não verbal;  

-Normas e padrões da linguagem escrita e oral (ortografia, sintaxe, concordância);  

-Linguagem: científica, técnicas, informal, matemática, artística, jornalística, informacional 

(informática);  

-Leitura, análise, compreensão e interpretação de diferentes tipos de texto: domínio das 

representações estatísticas, matemáticas, gráficas e textuais;  

-Levantamento bibliográfico e busca na internet; 

-Produção de textos: relatórios, anotações de enfermagem, descrição de procedimentos, 

fichamento, resumo; 

-A prática educativa em saúde e seus objetivos;  

-Educação versus informação; 

-Planejamento de ensino e estratégias pedagógicas para a educação em saúde; 

-Utilização de recursos audiovisuais: confecção de cartazes, folders, banners, álbum seriado, 

dinâmicas, retroprojetor, data show, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 BERLO, D. K. O Processo da Comunicação. Tradução: Jorge Arnaldo Fontes. 9.ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 LITTLEJOHN, Stephen W. Fundamentos Teóricos da Comunicação Humana. 

Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978.  

– Gestão da Informação (Pedagogia Cidadã). São Paulo: Unesp/ Pró-reitoria de 

graduação: 2005. 



ALBINO, J.P. A Sociedade do Conhecimento e as Comunidades Virtuais. In: JESUS, 

A. C. (org). Cadernos de Formação – Gestão da Informação (Pedagogia Cidadã). São 

Paulo: Unesp/ Pró-reitoria de graduação, 2005.  

BACCEGA, Maria Aparecida. (org.) Gestão de Processos Comunicacionais. São Paulo: 

Atlas, 2002.  

BELLUZZO, R.C.B. Gestão da Informação, do Conhecimento e da Documentação. In: 

JESUS, A. C. (org). Cadernos de Formação BIBLIOGRÁFICAS 

CAMPOS, T.C.P.  Psicologia Hospitalar: A Atuação do Psicólogo em Hospitais.  São 

Paulo: EPU, 1995. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

DA MATTA, Roberto. A Casa e a Rua. 4. ed. Guanabara Koogan (cidade e ano não 

identificados). Mimeo.  

DANIEL, L. F.  Atitudes  Interpessoais em Enfermagem.  São Paulo:  EPU, 1983.  176p. 

MANZOLLI, M.C.;  CARVALHO, E.C. de;  RODRIGUES, A R.F.  Psicologia em 

Enfermagem : Teoria  e  Pesquisa.  São Paulo: Sarvier,  1981.  114p. 

FILHO, J. T. Gerenciando conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Senac, 2003.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação. São Paulo: UNESP, 2000.  

IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.  

JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: Como o Computador Transforma Nossa 

Maneira de Criar eComunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea. 

Porto Alegre / RS: Sulina, 2004.  

LIMA. Frederico. A Sociedade Digital: O Impacto da Tecnologia na Sociedade, na 

Cultura, na Educação e nas Organizações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

MARCONI, Marina de; LAKATOS, Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de 

Pesquisas, Amostragens e Técnicas de Pesquisas, Elaboração, Análise e 

Interpretação de Dados. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1996.  

MCLUHAN, M. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo: 

Cultrix, 2000.  

MENDES, I.A.C.  Pesquisa em Enfermagem, São Paulo:  EDUSP, 1991, 153p. M. 

MINAYO, M.C.S. (org); et al.; Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 

Petrópolis , Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000. 

MOSCOVICI, F.  Desenvolvimento Interpessoal.  Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos S.A , 1985. 

MULLER, M.S.; CORNELSEN, J.M.; Normas e Padrões para Teses, Dissertações e 



Monografias. – 5 ed. Atual. – Londrina: Eduel, 2003. 

MUNCK, s. (coord); et al.; Registros de Saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999. 

VASCONCELOS, E. M.  Educação Popular dos Serviços de Saúde. 3ª ed; São Paulo: 

Cortez, 1997.  

  

16. PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE  

 

Carga horária total: 60 h/a - 50 h 

  

EMENTA: Processos de trabalho em saúde; Diferentes processos de trabalho em 

enfermagem; Práticas participativas em equipe multiprofissional. 

 

CONTEÚDOS: 

-Processo de trabalho em saúde e enfermagem;  

-Organização, estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem nas instituições 

(hospitais, clínicas, UBS, ambulatórios, asilos, cooperativas específicas, escolas, etc.); 

- Equipe multiprofissional; 

-Diagnóstico situacional dos serviços e ações de saúde; 

-Planejamento das ações de saúde; 

-Implementação das ações de saúde; 

-Supervisão e treinamento de pessoal; 

-Avaliação e controle de qualidade; 

-Atribuições do técnico de enfermagem no atendimento domiciliar; 

-Humanização: usuário e trabalhador. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BUSS, P.  Qualidade de Vida e Saúde: ciência e saúde coletiva. ABRASCO, v.4, nº 1, 

2000. 

CAMPEDELLI, M. C. (Org).   Processo  de  Enfermagem  na  Prática.  São  Paulo: 

Ática,  1989.   136p. 

CAMPOS, J. de Q.  O Hospital e sua Organização Administrativa.  São Paulo: LTr, 
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CAMPOS, V. F.  TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês).  Belo Horizonte: 

Fundação Christiano Ottoni : Escola de Engenharia da UFMG : Bloch, 1992. 

FELDMANN,M. A ; GELAIN,  I.  Administração  do   Serviço  de Enfermagem.  São 



Paulo:  Sociedade Beneficente São Camilo, [19-].  205p. 

GENTILE, M.  Os Desafios do Município Saudável. Programação da saúde/município 

saudável: Ministério da Saúde, m. 1, ago/out 1999.  

KRON, T.;  GRAY,  A   Administração dos Cuidados de Enfermagem ao Paciente: 

colocando  em  ação as habilidades de liderança.  6.ed.  Rio de Janeiro: Interlivros, 1989.  

302p. 

KURCGANT, P  (Coord).  Administração  em  Enfermagem. São Paulo: EPU,  1991.  

237p. 

MELO, Cristina. Divisão Social do Trabalho de Enfermagem,. São Paulo, Corterz, 

1986. 

MUNCK, s. (coord); et al.; Registros de Saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999. 

SANTOS, I. do.   Supervisão  em  Enfermagem.  Rio  de Janeiro: Cultura Medica, 1987.  

88p. 

SCHURR, M. C.  Enfermagem e Administração.  São Paulo: EPU, 1976.  102p. 

VASCONCELOS, E. M.  Educação Popular dos Serviços de Saúde. 3ª ed; São Paulo: 

Cortez, 1997.  

 

 

17. PROCESSO SAÚDE DOENÇA  

 

Carga horária total: 60 h/a –  50 h 

  

EMENTA: Determinação social do processo saúde doença; Ecossistema; Necessidades 

humanas básicas; Cadeia epidemiológica das doenças, sistema imunológico, higiene e 

profilaxia. 

 

CONTEÚDOS: 

-Conceito de saúde - doença e sua determinação histórico social; 

-Ecossistema: seres vivos e meio ambiente, equilíbrio e perpetuação das espécies; 

-Necessidades humanas básicas e qualidade de vida: habitação, alimentação, trabalho, 

transporte, segurança, educação, afetividade, espiritualidade e outras; 

-Processos de adoecimento: sociais, psicológicos e biológicos; 

-Principais Agentes etiológicos macro e microbiológicos; 

-Bactérias, vírus, fungos, ricketsias, prions – conceito, nomenclatura, características gerais, 

ciclo evolutivo, formas de infestação, contágio e principais doenças; 



-Parasitologia: protozoários, helmintos e artrópodes - conceito, nomenclatura, características 

gerais, ciclo evolutivo, formas de infestação, contágio e principais doenças; 

-Sistema imunológico: relação antígeno-anticorpo, resistência e imunidade natural e 

adquirida; Níveis de atenção à saúde: primária, secundária e terciária; 

-Saneamento básico: abastecimento de água, sistema de esgoto, coleta, remoção e 

destinação do lixo, drenagem de águas pluviais, controle de insetos e roedores, higiene, 

fontes de contaminação, poluição e medidas profiláticas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIER, O. Microbiologia e Imunologia. São Paulo: Melhoramento. 1994. 

CIMERMAN, B.; CIMERMAM. S.; Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais. 

2 ed. São Paulo, Atheneu, 2001M. 

Guanabara Koogan. 

MIKAT, D. M.  & MIKAT, K. W.   Dicionário de Bactérias: Um Guia para o Médico. 1.ed. 
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Ministério da Saúde do Brasil. Representação no Brasil da OPAS/OMS. Elizabeth Costa 

Dias e colaboladores Idelberto Muniz Almeida et al. Brasilia: Ministério da Saúde do Brasil, 

2001. 

NEVES, D. P.; MELO, L; GNEARO, O.  Parasitologia Humanas. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2000.  

Neves, David Pereira. Parasitologia Humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1979. 

Spicer, John W. Bacteriologia, Micologia e Parasitologia Clínica. Rio de Janeiro, RJ. 
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Koogan, 2000. 

 

b) Plano de Estágio 

  

1. Identificação da Instituição de Ensino: 

- Nome do estabelecimento: Colégio Estadual de Pato Branco - EFMPEN 

- Entidade mantenedora: Governo do Estado 

- Endereço : Rua Argentina, 724, Jardim Primavera 

- Município: Pato Branco 

- NRE: Pato Branco 

 



2. Identificação do curso: 

- Habilitação:  Técnico em Enfermagem 

- Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança  

- Carga horária total:  

    - Do curso: 1200horas 

    - Do estágio: 633 horas 

 

3. Coordenação de Estágio: 

- Nome do professor (es): Elisabete Audete Fiorentin Cesca 

 

4. Justificativa: 

EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL 

 

A Lei Federal n.º 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - configura a identidade do ensino médio como uma etapa de consolidação da 

educação básica, de aprimoramento do educando como pessoa humana, de 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental para continuar 

aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania. A LDB dispõe, ainda, 

que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”. 

A educação profissional necessita redefinir seus referenciais e relações com os 

distintos segmentos da sociedade no sentido de construir um novo lugar social, mais 

relevante e comprometido com a superação das desigualdades escolares e de ensino, 

considerando as transformações ocorridas no mundo do trabalho, foram definidas 

competências gerais, onde os profissionais devem desenvolvê-las no campo da tomada 

de decisões, que lhes permitam desenvolver trabalho visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-afetividade da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e praticas 

para isso se faz necessário que a educação profissional passe a ser o gerenciador, gestor 

e o administrador desta força de trabalho. 

Com velocidade da produção de conhecimentos novos, é indispensável que os 

profissionais sejam capazes de aprender continuamente e para tanto, necessitam 

aprender a aprender, alem de responsabilidade e compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios dos futuros profissionais. Considerando tudo o que há acumulado a 

respeito do processo de aprendizagem de adultos, é fundamental a utilização de 



metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que possibilitam a construção dos 

conhecimentos a partir dos problemas da realidade, bem como a integração de conteúdos 

básicos e profissionalizantes, a integração entre a teoria e a pratica, como produção de 

conhecimento integrada à docência e à atenção. 

A educação profissional na saúde pretende atender às necessidades da área a 

saúde, o Colégio Estadual de Pato Branco deve preparar sua clientela para o pleno 

exercício de suas funções mentais, cognitiva e sócio afetivas,  oportunizando ao 

educando a  capacidade de aprender com autonomia e assimilar o crescente número de 

informações, adquirirem novos conhecimentos e habilidades e enfrentar  fatos inéditos 

com dinamismo, flexibilidade e criatividade, compreendendo as bases sociais, 

econômicas, técnicas, tecnológicas e cientificas. Deve também estar atento às novidades, 

exigências do processo produtivo e oferecer cursos de especializações técnicas que 

levem à ampliação de horizontes por que é indispensável redefinir a relação entre os 

profissionais da saúde e a população e também redefinir os papeis na produção social da 

saúde. 

Se faz necessário a diversificação dos cenários de pratica, que deve estar presente 

ao longo de todo a formação, de modo que o educando tenha a oportunidade de aprender 

e trabalhar em todos os espaços em que se dá a atenção à saúde.  

 

 

ESTAGIOS SUPERVISIONADO 

 

  O Parecer CNE/CEB n° 16/99, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional de Nível Técnico, inclui o estágio entre as práticas 

profissionais afirmando que: “A prática profissional constitui e organiza o currículo, 

devendo ser incorporada no plano de curso”. Inclui, ainda quando necessário, o estágio 

supervisionado realizado em empresas e outras instituições. Assim, as situações ou 

modalidades e o tempo de prática profissional deverão ser previstos e incluídos pela 

escola na organização curricular e, exceto no caso do estágio supervisionado, na carga 

horária mínima do curso. A duração do estágio supervisionado deverá ser acrescida ao 

mínimo estabelecido para o curso 

A duração em horas do Estágio Supervisionado é aquela requerida pela natureza 

de determinada habilitação profissional e deverá estar de acordo com o plano de curso, 

sendo cumprida em horário compatível com o horário escolar e com o horário de 

funcionamento da instituição concedente. 



Por tratar-se de uma atividade obrigatória, não é permitida sua dispensa. O estagiário que 

tiver amparo legal deverá compensar sua ausência no decorrer da realização do Estágio, 

ou em turmas subsequentes, a critério da Unidade. 

A Avaliação da aprendizagem será efetuada durante todo o processo e os alunos 

devem conhecer os critérios adotados.  

 

 

 

5. Objetivos do Estágio 

 

Os estágios do curso Técnico em enfermagem constituem parte importante do 

curso. As aulas teórico-práticas são introdutórias, instrumentais e, necessária como 

complementos ao campo de estágio, onde o ensino é praticamente individualizado. E tem 

por objetivo complementar o conhecimento, proporcionar a integração do educando no 

mercado de trabalho, oportunizar o aperfeiçoamento técnico prático, técnico-científico-

cultural e relacionamento multiprofissional, lhe é atribuído deveres, direito e obrigações no 

decorrer dos estágios 

 

6. Locais de realização do Estágio 

 

O Colégio Estadual de Pato Branco elegeu a Policlínica Pato Branco, Hospital São 

Lucas, Pronto Atendimento Municipal e Posto de Saúde Central e Bairros como local de 

realização de estagio de seus educandos. 

 

7. Distribuição da Carga Horária  

 

       Na Enfermagem, o estágio indica atividade de aprendizagem, não podendo ser 

realizado por tempo inferior a quatro horas e superior a seis horas diárias. Sendo que a 

distribuição da carga horário depende de cada disciplina contemplada na Matriz curricular 

semestralmente. Podendo ainda o estágio ocorrer em qualquer período, desde que a 

rotina hospitalar atenda às necessidades de aprendizagem em relação a todas as 

técnicas básicas de enfermagem.  

 

8. Atividades do Estágio 

 



A introdução do educando é realizada de forma gradual no campo de estágio, para 

que ele possa adaptar-se ao ambiente hospitalar, as técnicas, procedimentos e ao próprio 

cliente/paciente/usuário, é neste ambiente que o educando desenvolve atividade, executa 

técnicas planejadas, analisadas e avaliadas pelo docente que campanha sua evolução no 

campo de estagio, bem como produzindo relatórios de seu aprendizado. Por conta desse 

aprendizado o estágio não deve ser confundido com as aulas práticas realizadas na sala 

de aula (laboratório). Sendo o estágio realizado fora do ambiente escolar possibilitando ao 

educando desenvolver as seguintes atividades e aptidões durante todo período de estagio 

e no decorrer do curso Técnico em Enfermagem: 

1. Observar e registrar sinais e sintomas, executando tratamentos;  

2. Verificar sinais vitais;  

3. Colher e encaminhar material para exames de laboratório;  

4. Administrar medicamentos  

5. Executar curativos;  

6. Instrumentar em intervenções cirúrgicas;  

7. Prestar orientação pós consulta e assistência domiciliar;  

8. Aplicar imunizantes;  

9. Executar atividades de apoio;  

10. Contribuir na elaboração de plano de assistência de enfermagem  com o   

enfermeiro para o efetivo cumprimento de sua tarefa; 

11. Orientar o pessoal auxiliar em unidade de enfermagem, transmitindo instruções, 

prestando assistência técnica e acompanhando a execução de tarefas;  

12. Colaborar no desenvolvimento dos programas educativos, ensinando o pessoal 

auxiliar de enfermagem, orientando ou reeducando grupos de comunidade;  

13. Participar de programas que visem à higiene e segurança do trabalho;  

14. Realizar visitas domiciliares.  

 

9. Atribuições do Estabelecimento de Ensino 

  

O Estágio Supervisionado será realizado sempre sob a responsabilidade do 

Colégio Estadual de Pato Branco e desenvolvido em Instituições de Saúde de direito 

público ou privado desde que tenham condições de propiciar a experiência prática, 

habilitando o educando a formação profissional como Técnico em Enfermagem. O Colégio 

Estadual de Pato Branco elegeu a Policlínica Pato Branco, Hospital São Lucas, Pronto 

Atendimento Municipal e Posto de Saúde Central e Bairros como local de realização de 



estagio de seus educandos. Sendo atribuição do Colégio Estadual de Pato Branco 

formalizar a cooperação por meio dos seguintes documentos: 

1. Acordo de Cooperação firmado entre o Colégio Estadual de Pato Branco e a 

Instituição concedente; 

2. Termo de Compromisso firmado entre o Educando do Colégio Estadual de Pato 

Branco, o Concedente e o Colégio Estadual de Pato Branco; 

3. Seguro contra Acidentes Pessoais de responsabilidade Governo do Estado 

Mantenedor do Colégio Estadual de Pato Branco; 

4. Ficha de Acompanhamento de Estágio com registros efetuados pelo estagiário, 

assinado pelo professor de estágio e coordenador do curso; 

5. Relatório de Atividades preparado pelo estagiário. 

 

10. Atribuições do Coordenador 

 

O Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual de Pato Branco dispõe de 

uma Coordenação de Estágio, objetivando a integração do discente, a instituição 

concedente e o Colégio Estadual de Pato Branco participando ativamente o processo de 

formação profissional com as seguintes atribuições: 

1. Buscar e contatar parceria junto ás Instituições Públicas e Privadas visando a 

abertura de vagas para o estágio  

2. Firmar os Termos de Cooperação Técnica junto à Direção do Estabelecimento 

3. Coordenar e acompanhar a execução do Plano de Estágio 

4. Elaborar e definir junto ao Professor Enfermeiro supervisor de Estágio o 

cronograma de distribuições de alunos nos campos de estágios 

5. Manter permanente contato com os professores Enfermeiros supervisores 

responsáveis pelo estágio procurando dinamizar e otimizar as condições de 

funcionamento do estágio  

6. Promover reuniões com as instituições de campo de estágio 

7. Coordenar e acompanhar junto ao Professor Enfermeiro supervisor de Estágio o 

cumprimento, pelo estagiário, da assiduidade, responsabilidade, compromisso e 

desempenho pedagógico.  

8. Coordenar e participar junto ao Professor Enfermeiro supervisor de Estágio, 

reuniões de avaliação do Estágio e/ou prática profissional, emitindo conceitos de acordo 

com o sistema de avaliação. 

9. Coordenar a confecção de impressos de acompanhamento (Fichas)  



10. Providenciar credencial de apresentação do estagiário para o ingresso nas 

empresas 

11. Informar e orientar a instituição concedente quanto à Legislação e Normas do 

estágio 

12. Comparecer às reuniões convocadas pelo Colégio; 

 

11. Atribuições do Órgão/instituição que concede o Estágio 

Cabe a instituição cedente do campo de estágio oferecer as condições mínimas 

necessárias no que se refere a equipamentos, organização e aplicações técnicas, para 

que o educando realize os procedimentos necessário ao desenvolvimento do ensino 

aprendizagem com  técnica e segurança,além de beneficiar os clientes/paciente/usuário e 

ainda: 

1. Providenciar com antecedência a documentação necessária  para o estágio; 

2. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao  educando atividades 

de aprendizagem social, profissional e  cultural, observando o estabelecido na legislação 

relacionada à  saúde e segurança no trabalho; (art. 14 da Lei nº 11.788/2008)  

3. Receber a visita de representantes do Colégio Estadual de Pato Branco 

4. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional E Tecnológica, 

Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia do Paraná 

5. Proporcionar ao estagiário atividade de aprendizagem social,  profissional e cultural 

compatíveis com a sua formação  profissional 

6. Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário,  subsídios que 

possibilitem o acompanhamento, a supervisão e  a avaliação do estágio 

7. Comunicar ao Colégio Estadual de Pato Branco qualquer alteração  contratual ou 

dificuldade observada durante o estágio 

 

13. Atribuições do Estagiário 

DIREITO 

1.  Ter ao acesso às informações dos serviços e dos prontuários dos 

pacientes/clientes/usuários sob seus cuidados. 

2.  Serem respeitados pelo supervisor de estágio, clientes/paciente/usuário e membros 

da equipe de saúde dos serviços nos quais estejam estagiando 

3. Conhecer os critérios de avaliação e da programação das atividades de estágio. 

4. Ter asseguradas as condições de aprendizagem, e ser propiciada a supervisão do 

docente enfermeiro responsável pela atividade. 



5.  Denunciar fato que tenham presenciado ou vivenciado e que desrespeite os preceitos 

éticos da profissão. 

6.  Recusar-se a desenvolver atividade para que não se sinta preparado, no intuito de 

proteger o cliente/paciente/usuário sob sua responsabilidade. 

7. Conhecer a distribuição e os componentes do grupo de alunos que integraram estágio. 

8. Solicitar permuta de horário de estágio e, conseqüentemente, de grupo de estágio. O 

pedido será analisado pela coordenação do curso, podendo ser ou não atendido, 

mediante a justificativa da necessidade, da disponibilidade do horário. 

9. Receber o cronograma de estagio com antecedência para negociações no trabalho. 

10. Receber orientações seguras do supervisor de estágio na ocorrência de algum tipo de 

acidente seja com material biológico ou outro. 

11. Apresentar atestado médico para justificativa das faltas no estágio para ter a 

oportunidade de reposição 

 

DEVERES 

1.  Contribuir para o prestígio do Colégio Estadual de Pato Branco e do Curso Técnico 

em Enfermagem, bem como da Instituição concedente de campo de estágio, realizando 

atividades de maneira justa, comprometida, responsável, competente e honesta. 

2. Cooperar com a organização dos serviços e a conservação de materiais, mobiliários e 

equipamentos da Instituição concedente de estágio. 

3. Deverá repor material e equipamento que por ventura venha danificar, quebrar ou 

utiliza-se de qualquer outro bem inapropriadamente da instituição que sede o campo de 

estágio por ex. (telefone, internet e outros). 

4. Ter postura ética e relacionar-se respeitosamente com colegas, docentes, 

funcionários, pacientes/clientes/usuário e suas famílias. 

5. Não abandonar o cliente/paciente/usuário sob seus cuidados sem ter a garantia da 

continuidade da assistência 

6. Ser pontual e assíduo durante o decorrer do estágio 

7.  Estando somente autorizado a entrar no local de estágio no horário pré-determinado e 

sempre acompanhado pelo docente enfermeiro supervisor  

8. Quanto ao uniforme, obrigatoriamente deve ser da cor branca (roupa e sapatos). 

Podendo ser: calça comprida ou saia (na altura dos joelhos), camiseta,camisa ou blusa, 

desde que não seja regata ou mini blusa. Os sapatos devem ser fechados e os saltos 

devem também garantir segurança. O uso do jaleco branco com a identificação da 

Instituição de Ensino é obrigatório, devendo este ser de manga longa e com ribana. No 



caso de estágios no Centro Cirúrgico/Obstétrico e UTI o aluno deverá ter roupa específica 

composta de calça e blusa do tipo “pijama de CC” na cor azul, conforme estipulado pela 

Coordenação do Curso,  

9. Não será permitida a permanência no estagio o aluno que não estiver devidamente 

uniformizado 

10.  Estar em dia com a vacinação de Hepatite B e Tétano 

11.  Usar material e equipamento de proteção individual em todas as atividades nas quais 

estes forem requisitos para a segurança; 

12.  Procurar imediatamente o supervisor de estágio no caso de acidentes, principalmente 

quando for por material biológico, para que medidas profiláticas possam ser 

providenciadas a tempo; 

13.  Providenciar material de uso individual (tesoura, cortador de unha, termêmetro, 

cadernetas de anotações, caneta (azul e vermelha)),  

14.  Preencher o relatório de atividades diariamente, entregando-o no último dia ao 

supervisor de estágio; 

15.  Efetuar a auto-avaliação (campo de estágio, do docente e a própria), entregando-a 

devidamente identificada no último dia do estágio para o  docente enfermeiro/supervisor 

16. Manter o telefone celular desligado ou na modalidade silenciosa. Quando houver 

necessidade extrema de uso, dirigir-se para a área que não exponha o 

cliente/paciente/usuário ou a instituição para falar, solicitando licença a supervisora. 

17.  Proteger a imagem e a privacidade dos clientes/paciente/usuário e da instituição 

concedente de estágio, não tirando fotos ou realizando filmagens. 

18. Não fumar em locais do estágio 

19.  Recusar qualquer tipo de gratificação 

20. Respeitar o código de Ética profissional 

21. Manter sigilo, discutir apenas com a supervisora qualquer intercorrência. 

22.  Acatar composição de horário do estabelecimento do início do estágio,admitindo-se 

mudança, a critério da direção e supervisão da escola 

23. Recorrer sempre ao docente enfermeiro/ supervisor, caso haja problema de 

relacionamento interpessoal na equipe que fizer parte; 

 

QUANTO AO ESTÁGIO 

1. O educando deverá ter 100% de freqüências nos estágios, 

2. O educando realizará o estágio paralelo as disciplinas teóricas equivalentes, conforme 

matriz curricular 



3. Os estágios serão realizados em horários que não coincidam com os das aulas 

teóricas e/ou práticas 

4. O educando não poderá iniciar o estágio quando o mesmo já tenha inciado 

5. O educando somente poderá realizar o estágio se estiver devidamente matriculado na 

escola e na disciplina equivalente 

6. O educando somente poderá realizar o estágio nos estabelecimento pré estabelecidos 

pela escola, onde receberá orientação e supervisão do docente supervisor designado pela 

escola na assistência, avaliação, observação e atendimento aos 

cliente/pacientes/usuários 

7.  Será permitido um atraso de 15 minutos por estágio, porém na reincidência será 

considerado falta, ficando a cargo do educando a decisão de permanecer ou não no 

estágio naquele dia 

8. O conhecimento adquirido nas aulas teóricas e praticas realizadas no laboratório de 

enfermagem, serão completadas no estágio supervisionado, levando sempre em conta o 

perfil profissional e a qualidade do profissional a ser formado. 

9. A avaliação e desenvolvimento do educando durante o estágio será feita de forma 

sistemática e continua levando sempre em conta o perfil profissional e a qualidade do 

profissional a ser formado 

10. É proibido uso de: botas; calça pescador, mini-saia. blusas cavadas e transparentes; 

saias com aberturas exageradas,calças colantes;roupas coloridas sob o uniforme; anéis, 

pulseiras e colares, cabelo comprido solto. 

 

13. Forma de acompanhamento do Estágio 

 

A legislação exige que o Estágio de Aprendizagem seja realizado com orientação e 

supervisão contínua e direta do docente/enfermeiro, na proporção de um para cada no 

máximo seis educando ou conforme exigência da Comissão de Controle de Confecção 

Hospitalar da Instituição cedente,no horário de estágio, o docente/enfermeiro deve 

dedicar-se exclusivamente ao atendimento dos estagiários. Além disso, tanto o 

docente/enfermeiro com o estagiário deverão permanecer no campo de estágio, em 

horário dedicado exclusivamente a essa atividade, mesmo que sejam funcionários da 

instituição concedente.      

                                                              

RESOLUÇÃO Nº 1/2004-CEB/CNE de 21 de janeiro de 

2004 

Art.2º. 



§ 1º A concepção do estágio como atividade curricular e 

Ato Educativo intencional da escola implica a necessária 

orientação e supervisão do mesmo por parte do 

estabelecimento de ensino, por profissional especialmente 

designado, respeitando-se a proporção exigida entre 

estagiários e orientador, em decorrência da natureza da 

ocupação. 

§ 2º Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 

condições disponíveis, das características regionais e 

locais, bem como das exigências profissionais, 

estabelecer os critérios e os parâmetros para o 

atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

Durante o período de estágio o docente enfermeiro/supervisor deverá envolver-se 

exclusivamente com as tarefas que pertence ao estágio, não podendo acumular 

atividades profissionais no mesmo período. Esse docente enfermeiro é responsável direto 

por seu grupo de estagio, devendo avaliar e assinar todos os registros das atividades 

realizadas pelo estagiário. Bem como acompanhar o estagiário no desenvolvimento das 

atividades, principalmente aquelas que podem trazer algum tipo de risco para o 

cliente/paciente/usuário atendido. O docente enfermeiro/supervisor terá ainda as 

seguintes atribuições: 

1. O docente enfermeiro/supervisor deverá comparecer ao Campo de Estágio com 

bastante antecedência para conhecer a rotina do campo de estágio. 

2. Apresentar aos educandos a enfermeira responsável pela unidade, a unidade e 

seus funcionários; 

3. Apresentar aos educandos a rotina da unidade; 

4. Apresentar o cronograma dos estágios e métodos avaliativos; 

5. Distribuir / dividir as atividades a serem realizadas pelos estagiários; 

6. Orientar o educando a conhecer a situação de saúde do cliente/paciente/usuário e 

identificar os cuidados específicos; 

7. Orientar o educando e esclarecer as dúvidas surgidas no decorrer do estágio 

8. Incentivar a realização de pesquisa, avaliar e discutir resultados; 

9. Avaliação contínua e progressiva do desempenho do educando no campo de 

estágio 

10. Encontro diário com os educandos para discussão e troca de experiências; 

11. Reunião na unidade para encerramento do estágio (apresentação individual / dupla 

de estudo de caso, solicitar a enfermeira da unidade parecer do estágio) 

12. Realizar contato prévio com a chefia das instituições cedentes, a fim de explanar os 

objetivos e normas gerais dos estágios. 



13. A observação e acompanhamento por parte dos educandos nas atividades de 

enfermagem devem ser oportunizados a todo o instante pelo docente 

enfermeiro/supervisor no decorrer do estágio, disponibilizando a aprendizagem cognitiva 

no campo da observação e avaliação, possibilitando assim, ao educando o 

desenvolvimento de um aprendizado crítico e criativo. 

14. No último dia de estágio o docente enfermeiro/supervisor deverá entregar o livro de 

presença com as respectivas notas e as folhas de avaliação devidamente preenchida.  

16. Fica a critério do professor as avaliações no decorrer do estágio: prova oral, prova 

escrita, estudo de caso, apresentações de trabalho 

 

14. Avaliação do Estágio 

O Educando será  avaliado de forma continua e integral durante todo o processo, 

abrangendo conhecimentos, habilidades e atitudes, mediante observação do 

comportamento do estagiário e da análise dos registros da Ficha de Acompanhamento 

assinadas pelos educandos e docentes enfermeiros/supervisor no último dia de estágio e 

serem entregues à Coordenação. 

- OBS.: O educando assinará a avaliação somente após o preenchimento 

realizado pelo docente enfermeiro/supervisor. 

A ficha de avaliação seguira os critérios de avaliação abaixo 

1- Desempenho Técnico – O que se espera é que do educando, que demonstre agilidade, 

responsabilidade e boa qualidade de trabalho.  

2- Iniciativa e Interesse – É o envolvimento e comprometimento com o desempenho de 

seu estágio. O educando demonstra interesse nos resultados daquilo que faz e melhora 

constantemente o seu desempenho, participa do estágio com boa vontade. 

3- Organização e Economia – É a capacidade do educando em realizar suas tarefas e 

desenvolvê-las racionalmente. Um trabalho planejado e organizado inclui estabelecimento 

de prioridades, não acúmulo de tarefas, manutenção e ordem do setor, além da previsão, 

uso e destino adequado do material. 

4- Ética Profissional - Conduta frente às situações vivenciadas e Cumprir os preceitos 

éticos e legais da profissão. 

5- Relações Inter – Pessoais – É a maneira do educando  interagir com o cliente, sua 

família, equipe de trabalho, colegas e docente/supervisor.  

6- Responsabilidade e Motivação: É o compromisso com o qual o educando desempenha 

suas atividades no campo de estágio. O educando responsável respeita horário e datas 

para a entrega de trabalhos/relatórios, presta cuidados  de enfermagem de qualidade aos 



clientes sob sua assistência.  

7- Postura – É a maneira pela qual o educando desempenha suas atividades dentro do 

campo de estágio. 

8- Apresentação Pessoal – É a maneira do educando se vestir e se arrumar para o 

desempenho de sua função. Apresentação e cuidado pessoal adequado 

9- Comunicação Oral – É a maneira de se expressar na realização de suas atividades 

profissionais. A comunicação oral de padrão efetivo e profissional é feita de maneira clara 

e audível, utilizando linguagem apropriada e correta, com conteúdo organizado, pertinente 

e verdadeiro. 

10- Registros de Enfermagem – São feitos de maneira legível, completo, correto, sem 

rasuras, sucinto, utilizando terminologia apropriada e adequada, com fontes validadas e 

verificadas. 

 

15. Anexos 

Seguem abaixo modelos dos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLÉGIO ESTADUAL DE PATO BRANCO 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

DISCIPLINA:_______________________LOCAL ESTAGIO:____________ 

ESTAGIÁRIO:_____________________________________TURMA:_______ 

Atribua um conceito para cada item do quadro abaixo, assinalando com X, nas colunas correspondentes.  

PREENCIDO PELO ALUNO 

ASPECTOS E CONCEITOS ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE 

Nível de conhecimento teórico     

Nível de conhecimento prático (Técnicas)     

Capacidade de organização no trabalho     

Facilidade de compreensão     

Iniciativa e habilidades práticas     

Interesse nas atividades realizadas     

Pontualidade (cumprir os horários previstos)     

Assiduidade (presença em todas as atividades)     

Relacionamento profissional     

Conduta Ética e Postura Profissional     

Apresentação pessoal     

Empenho profissional     

Cooperação     

Registros de Enfermagem     

 

 

SUPERVISOR:___________________________________________________ 

Atribua um conceito para cada item do quadro abaixo, assinalando com X, nas colunas correspondentes. 

PREENCHIDO PELO PROFESSOR 

ASPECTOS E CONCEITOS ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE 

Nível de conhecimento teórico     

Nível de conhecimento prático (Técnicas)     

Capacidade de organização no trabalho     

Facilidade de compreensão     

Iniciativa e habilidades práticas     

Interesse nas atividades realizadas     

Pontualidade (cumprir os horários previstos)     

Assiduidade (presença em todas as atividades)     

Relacionamento profissional     

Conduta Ética e Postura Profissional     

Apresentação pessoal     

Empenho profissional     

Cooperação     

Registros de Enfermagem     

 

Equivalência de Conceitos 

 

 

 

________________________                                   ___________________                  

     ASS. DO ALUNO                                                      ASS. PROF. SUPERV. 

Ótimo  9.1 a   10.0 

Bom 8,0 a 9.0 

Regular 6,0 a 7,5 

Insuficiente  0 a 5.9 



TERMO DE COMPROIMISSO 

 

 

 

  

Pato Branco, ___ de ___________________ de 200__.  

  

  

Prezados Senhores,  

  

  

 O presente instrumento tem a intenção de informar que o  aluno  

__________________________________________ estará realizando atividades 

relacionadas à área de Enfermagem na disciplina ________________, com o objetivo de 

realizar o Estágio Curricular obrigatório do curso Técnico em Enfermagem do Colégio 

Estadual de Pato Branco, tendo como supervisor (a) professor(a) 

enfermeiro___________________________ 

 A Instituição_____________________________ concorda em colaborar com a 

realização do estágio, proporcionado condições para que o estagiário atinja os objetivos 

propostos na  sua formação profissional.  

  

Sem mais para o momento,  

  

  

  

  

________________________ 

Coordenação de Estagio 

 

 

 

_____________________________ 

Nome do Aluno 

 

 



    CCOOLLÉÉGGIIOO  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  PPAATTOO  BBRRAANNCCOO  

      

  

REQUERIMENTO DE MUDANÇA  DE DATA DE ESTÁGIO 

 

PATO BRANCO, __ de __________ de _________ 

 

 

Senhor(a) 

 

COORDENADOR(A)  

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

Eu........................................................................................................................, 

professor supervisor de estagio disciplina ..................................................... venho por 

meio deste, solicitar a mudança de data do cronograma de estágio do dia:___/____/_____ 

para o dia _____/_____/____ do grupo_________,  por 

motivo_____________________________,com anuência dos alunos , conforme relação 

abaixo.  

         Nome do aluno              Assinatura 

  

  

  

  

  

  

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

________________________________ 

Assinatura do Professor Supervisor 

______________________________ 

Assinatura do coordenador(a) 

 

O requerimento deve ter anuência do coordenador com uma semana de antecedência à data desejada, 

exceções à emergência.      ANEXAR AO LIVRO DE PRESENÇA. 



c. Descrição das práticas profissionais previstas: 

 

No ambiente físico onde se realiza o estágio, o educando se submete a tarefas  

diversificadas e específicas, que lhe trazem, além da experiência necessária a seu  

preparo profissional, uma visão concreta  do meio e das condições de trabalho,  

permitindo que  enriqueça sua formação como Técnico em Enfermagem. No ambiente 

escolar o educando participa do ensino aprendizado com o intuito de obter, conhecimento 

humano, científico e instrumentação técnica adequada ao cuidado humanizado visando à 

promoção da qualidade de vida e à manutenção da integridade do ser.  

Os acadêmicos deverão ter conhecimentos nas diferentes áreas profissionais e 

estar aptos a integrar-se no mercado de trabalho. Aulas com conteúdo extracurricular, em 

classe ou em campo, em função da sua natureza tais como: palestras sobre sexualidade, 

educação a saúde, imunização, doação de órgãos, participação em feira de ciências, 

eventos de integração escola e comunidade, prevenção de hipertensão na criança e 

adolescente em escola do Município,coleta de preventivo em empresas,avaliação 

nutricional,desenvolvimento, e crescimento em escolas do Município, visita a hospitais 

psiquiátrico, APAE,  poderão ser programadas em quaisquer dias e horários da semana, 

de forma contínua, no decorrer do período letivo, prevista no planejamento, em períodos  

das aulas regulares e com freqüências obrigatórias sempre  em função da disponibilidade 

e  conveniência dos educandos e professores. 

  

 



d. Matriz Curricular 

Matriz Curricular 

Estabelecimento: COLÉGIO ESTADUAL DE PATO BRANCO 

Município: PATO BRANCO 

Curso: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Forma: SUBSEQUENTE Implantação gradativa a partir do ano 

Turno: NOITE Carga horária: 1440 horas/aula – 1200 horas mais 633 horas de Estágio Profissional Supervisionado 

Módulo: 20 Organização: SEMESTRAL 

DISCIPLINA 

SEMESTRES 

hora/ 
aula 

hora 

ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

1º S 2º S 3º S 4º S 
1º S 2º S 3º S 4º S 

T P T P T P T P 

1 
ANATOMIA E FISIOLOGIA APLICADA À 
ENFERMAGEM 4               80 67         

2 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE         4 2     120 100     3   

3 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES 
CRÍTICOS             4 1 100 83       5 

4 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA 
MULHER         4 1     100 83     3   

5 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM CIRURGICA         4 1     100 83     4   

6 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM CLÍNICA     4 2         120 100   5     

7 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 
COLETIVA     4           80 67   4     

8 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL     3           60 50   1     

9 
ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS             4 1 100 83       5 

10 BIOSSEGURANÇA E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS     3 1         80 67         

11 ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE             3 1 80 67       2 

12 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 3               60 50         

13 FUNDAMENTOS DO TRABALHO         2       40 33         

14 INTRODUÇÃO À ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM 3 4             140 117 6       

15 
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 3               60 50         

16 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE               3 60 50         

17 PROCESSO SAÚDE DOENÇA 3               60 50         

TOTAL 20 17 18 17 1440 1200         

ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO                 760 633 6 10 10 12 

 

  



 

 



IX – SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE 

CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

  

a.  Sistema de Avaliação: 

 A avaliação será entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor 

estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem 

como diagnosticar seus resultados , e o seu desempenho , em diferentes situações de 

aprendizagem. 

 Preponderarão os aspectos qualitativos da aprendizagem, considerada a 

interdisciplinariedade e a multidisciplinariedade dos conteúdos, com relevância à atividade 

crítica, à capacidade de síntese e à elaboração sobre a memorização, num processo de 

avaliação contínua, permanente e cumulativa. 

 A avaliação será expressa por notas, sendo a mínima para aprovação - 6,0 (seis 

vírgula zero). 

 Recuperação de Estudos: 

 O aluno cujo aproveitamento escolar for insuficiente será submetido à recuperação 

de estudos  de forma concomitante ao período letivo. 

 

b. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

-Somente no Subseqüente  

 Art. 68 da Deliberação 09/06 CEE/PR 

  O estabelecimento de ensino poderá aproveitar mediante avaliação, competência, 

conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionadas com o 

perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, 

adquiridas: 

a. no Ensino Médio; 

b. em qualificações profissionais, etapas ou módulos em nível técnico concluídos em   outros 

cursos, desde que cursados nos últimos cinco anos; 

c. em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, no trabalho ou por meios 

informais; 

d. em processos formais de certificação; 

e. no exterior. 

  

- Solicitação e avaliação do aproveitamento de estudos (deverá estar aprovado no 



Regimento Escolar): 

a. o aluno preencherá o requerimento solicitando o aproveitamento de estudos, considerando 

o perfil profissional do curso técnico e  a indicação dos cursos realizados  anexando 

fotocópia de comprovação de todos os cursos ou conhecimentos adquiridos; 

b. uma comissão de professores, do curso técnico, designada pela Direção fará a análise da 

documentação apresentada pelo aluno; 

c. mediante aprovação da comissão será indicado os conteúdos (disciplinas) que deverão 

 ser estudadas pelo aluno a fim de realizar a avaliação, com data, hora marcada e 

professores escalados para aplicação e correção. 

d. Para efetivação da legalidade do aproveitamento de estudos será lavrado ata constando o 

resultado final da avaliação e os conteúdos aproveitados, na forma legal e pedagógica.   

 

 Art. 69 da Deliberação 09/06 CEE/PR: 

 A avaliação, para fins de aproveitamento de estudos, será realizada conforme os 

critérios estabelecidos no Plano de Curso e no Regimento Escolar. 

  

X – ARTICULAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO  

A articulação com o setor produtivo estabelecerá uma relação entre o 

estabelecimento de ensino e instituições que tenham relação com o Curso Técnico em 

Enfermagem, nas formas de entrevistas, visitas, palestras, reuniões com temas 

específicos com profissionais das Instituições conveniadas. 

Em anexo estão os termos de convênio. 

  

XI – PLANO DE AVALIAÇÃO DO CURSO  

O Curso será avaliado com instrumentos específicos, construídos pelo apoio 

pedagógico do estabelecimento de ensino para serem respondidos (amostragem de 

metade mais um) por alunos, professores, pais de alunos, representante(s) da 

comunidade, conselho escolar, APMF. 

Os resultados  tabulados  serão  divulgados, com alternativas para solução. 

  

XII – INDICAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO: 

 Elizabete Audete Fiorentin Cesca 

  

XIII – INDICAÇÃO DO COORDENADOR DE ESTÁGIO: 

Elizabete Audete Fiorentin Cesca 



  

XIV – RELAÇÃO DE DOCENTES 

 A relação abaixo contempla os professores das disciplinas do 1°e 3° semestre de 

2012, que são as turmas que estão em andamento, pois o curso é semestral e devido ao 

campo de estágio é aberto somente por ano 

 

DISCIPLINA PROFESSOR 

Anatomia e Fisiologia Aplicada à 
Enfermagem 

Elisabete Audete Fiorentin Cesca 

Assistência de Enfermagem a Criança e ao 
Adolescente 

Hesni Ferraz 

Assistência de Enfermagem a Pacientes 
Críticos 

2° e 4° semestre 

Assistência de Enfermagem a Saúde da 
Mulher 

Hesni Ferraz 

Assistência de Enfermagem Cirúrgica  Elisabete Audete Fiorentin Cesca 

Assistência de Enfermagem Clínica 2° e 4° semestre 

Assistência de Enfermagem em Saúde 
Coletiva  

2° e 4° semestre 

Assistência de Enfermagem em Saúde 
Mental 

2° e 4° semestre 

Assistência de Enfermagem em Urgências 
e Emergências  

2° e 4° semestre 

Biossegurança e Processamento de Artigos 2° e 4° semestre 

Enfermagem na Vigilância em Saúde  2° e 4° semestre 

Fundamentos da Enfermagem Aparecido Góes 

Fundamentos do trabalho Mariane Eluana Draghetti 
Aparecido Góes 
Aldacir Casagrande 
Victor Alexandre Alves de Mattos 

Introdução a Assistência em Enfermagem Hesni Ferraz 

Processo de Comunicação e Informação 
em Enfermagem 

Tereza Marchetti 

Processo de Trabalho em Saúde  2° e 4° semestre 

Processo Saúde Doença Elisabete Audete Fiorentin Cesca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

XV  – CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

Certificado: O aluno ao concluir os 3 (três) primeiros semestres do Curso Técnico em 

Enfermagem conforme organização curricular aprovada, receberá o Certificado de Auxiliar 

em Enfermagem. 

Diploma: O aluno ao concluir  os 4 (quatro) semestres do Curso Técnico em Enfermagem 

conforme organização curricular aprovada, receberá o Diploma de Técnico em 

Enfermagem. 

  

XVI – RECURSOS MATERIAIS  

a. Biblioteca: Acervo Bibliográfico em anexo. 

 

b. Laboratório:  

 

 EQUIPAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O LABORATORIO DO  CURSO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

Laboratório se constitui no cenário das práticas do cuidar em Enfermagem, tendo 

em vista o desenvolvimento e formação deste profissional, portanto, é primordial que o 

processo de ensino-aprendizagem crie as oportunidades de vivenciar as situações que os 

necessárias ao exercício do Cuidar. Nem todas as habilidades e atitudes podem ou 

devem ser treinadas em situação de vida real, sendo o laboratório o ambiente estratégico 

e valioso para o desenvolvimento de destreza motora, cognitiva ou sensório-perceptiva. O 

laboratório de Enfermagem permite aos educandos experimentar, testar, repetir, errar e 

corrigir, facilitando o manuseio de todo o equipamento e material com liberdade, sem o 

stress e ansiedade determinados pelas situações reais, tais características justificam, por 

si só, as razões para o uso da simulação em práticas de enfermagem, tornado o 

aprendizado mais fácil, permitindo a correção e aperfeiçoar os procedimentos.  

 

Lista de Materiais Permanentes  

 

01 cama com elevação de cabeceira; 

01 cama sem elevação de cabeceira; 

01 colchão; 

02 travesseiros 



01 maca sem colchão; 

01 boneco adulto (peças anatômicas: genitália feminina, genitália masculina, coração, rim, 

estômago e joelho); 

01 boneco adulto; 

01 boneco infantil (genitália masculina); 

01 suporte de soro; 

01 ramper; 

02 lixeiros; 

01 mesa de cabeceira; 

01 estetoscópio; 

01 esfignomanômetro; 

01 fita métrica; 

03 cúpulas pequenas; 

01 cúpula média; 

04 cuba rim de inox; 

04 jarras de inox; 

01 comadre de ágata; 

01 papagaio de plástico; 

04 bacias de inox; 

01 bacia de ágata; 

06 bandejas de inox grande; 

01 bandeja de ágata média; 

01 dispensador de papel toalha; 

01 dispensador de sabonete líquido; 

03 pinças Cheron de plástico; 

01 pinça Cheron de metal; 

10 pinças anatômicas 

06 pinças dente de rato; 

04 cabos de bisturi; 

04 caixas metálicas de instrumental (pequeno); 

01 porta agulha; 

01 pinça Kelly; 

02 pinças Kocher reta; 

01 pinça Kocher curva; 

03 bandejas de inox pequenas; 



01 tambor de inox grande; 

01 tambor de inox médio; 

01 esqueleto; 

01 balança pediátrica  (necessita aferir); 

01 balança antopométrica adulta (necessita aferir); 

02 histerômetros; 

01 cânula de traqueostomia de inox; 

02 pinças tipo garfo (pegador); 

01 ambú pediátrico verde / máscara transparente; 

01 ambú pediátrico amarelo / máscara transparente; 

01 aspirador grande; 

02 micro estufas; 

01 caixa térmica; 

01 inalador; 

01 balança portátil; 

01 termômetro digital; 

01 Gelox pequeno; 

02 Pinar de madeira; 

01 boneco infantil p/ simulação de práticas médicas; 

04 almotolias âmbar 300 ml; 

02 almotolias transparentes 120 ml; 

01 almotolia âmbar 120 ml; 

01 Modelo anatômico do sistema digestivo. 

 

XVII – CÓPIA DO ATO DO REGIMENTO ESCOLAR  


