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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 

 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuído à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos;  observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança, inclusive: o alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; o zelar pela limpeza e ordem do 
material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde.  
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Componente Curricular: Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso - Estágio 

C.H. Semanal: 02 
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A – EFETUAR PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO  
 
Apresentar-se situando paciente no ambiente.  
 
Arrolar pertences de paciente.  

 

Controlar sinais vitais.  

 

Mensurar paciente (peso, altura).  

 

Higienizar paciente e fornecer roupa.  

 

Colocar grades laterais no leito.  

 

Conter paciente no leito.  
 
 
H – TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA  
 
Lavar mãos antes e após cada procedimento.  

 

Usar equipamento de proteção individual (EPI).  

 

Paramentar-se.  

 

Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos.  

 

Providenciar limpeza concorrente e terminal.  

 

Desinfetar aparelhos e materiais.  

 

Esterilizar instrumental.  

 

Transportar roupas e materiais para expurgo.  

 

Acondicionar perfurocortante para descarte.  

 

Descartar material contaminado.  

 

Tomar vacinas.  

 

Seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
Componente Curricular: Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso Estágio  Supervisionado                             Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

Estágio Supervisionado  
 
1. Promover assistência integral ao idoso 
no atendimento de suas necessidades 
básicas considerando os aspectos bio-
psico-sócio-cultural.  
 
2. Avaliar os procedimentos e cuidados de 
enfermagem, específicos para o idoso, 
respeitando os princípios éticos.  
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estágio Supervisionado  
1.1. Orientar o idoso para o autocuidado, 
considerando sua capacidade funcional.  
1.2. Promover a inserção social do idoso.  
1.3. Executar medidas de prevenção de doenças, 
tratamento e recuperação no idoso.  
1.4. Utilizar técnicas de comunicação na 
promoção do autocuidado e capacidade funcional 
durante a assistência de enfermagem.  
1.5. Realizar ações para prevenção das cascatas 
iatrogênicas e as grandes síndromes geriátricas.  
2.1. Realizar cuidados de enfermagem na 
assistência integral ao idoso institucionalizado.  
2.2. Respeitar os princípios éticos na assistência 
ao idoso.  
2.3. Identificar a ação e os efeitos adversos dos 
medicamentos utilizados em geriatria.  

 
 
 

 

 
 
 
 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
4. 
 
5. 
 

Estágio Supervisionado  
Locais para Estágio: Unidades de longa 
permanência de idosos (Asilos), Centros de 
Convivência do idoso (CCI). 
1. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
2. Necessidades básicas do idoso:  
alimentação;  
higiene;  
segurança;  
eliminações;  
autocuidado;  
lazer;  
espiritualidade  
 
3. Prevenção de acidentes e quedas  
4. Assistência de enfermagem ao idoso 
senescente e senilescente  
5. Medicamentos utilizados na geriatria. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso       Estágio Supervisionado                                                 Módulo: II 

Habilidade       Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos  Cronograma / Dia e Mês  

Estágio Supervisionado  
1.1. Orientar o idoso para o 
autocuidado, considerando sua 
capacidade funcional.  
1.2. Promover a inserção social 
do idoso.  
1.3. Executar medidas de 
prevenção de doenças, 
tratamento e recuperação no 
idoso.  
1.4. Utilizar técnicas de 
comunicação na promoção do 
autocuidado e capacidade 
funcional durante a assistência 
de enfermagem.  
1.5. Realizar ações para 
prevenção das cascatas 
iatrogênicas e as grandes 
síndromes geriátricas. 
2.1. Realizar cuidados de 
enfermagem na assistência 
integral ao idoso 
institucionalizado.  
2.2. Respeitar os princípios 
éticos na assistência ao idoso.  
2.3. Identificar a ação e os 
efeitos adversos dos 
medicamentos utilizados em 
geriatria.  
 

1. Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa  
2. Necessidades básicas do idoso:  
alimentação;  
higiene;  
segurança;  
eliminações;  
autocuidado;  
lazer;  
espiritualidade  
 
3. Prevenção de acidentes e 
quedas. 
4. Assistência de enfermagem ao 
idoso senescente e senilescente  
5. Medicamentos utilizados na 
geriatria 
 
 
 
 
 

Criar dentro do campo de estágio, oportunidades 
planejadas através de plano de ações de 
enfermagem para que os alunos possam 
desenvolver as competências propostas. 
 
 
 
Utilizar metodologia de avaliação baseada em 
problemas propostos, com a finalidade de fazer 
com que o aluno pratique determinadas técnicas 
de acordo com as competências e sendo feitas 
discussões em grupo e individual sobre as ações 
de enfermagem realizadas. 
 
 
 
 
 
Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turma A 
23/06 à 07/07 

Turma B 
22/04 à 04/05 

Turma C 
27/05 à 09/06 

Turma D 
25/03 à 07/04 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Ações de enfermagem no cuidado ao Idoso Estágio Supervisionado              Módulo: II 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Estágio Supervisionado  
1. Promover assistência 
integral ao idoso no 
atendimento de suas 
necessidades básicas 
considerando os aspectos bio-
psico-sócio-cultural.  
 
2. Avaliar os procedimentos e 
cuidados de enfermagem, 
específicos para o idoso, 
respeitando os princípios 
éticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estágio Supervisionado  
1.1. Orientar o idoso para o 
autocuidado, considerando sua 
capacidade funcional.  
1.2. Promover a inserção social 
do idoso.  
1.3. Executar medidas de 
prevenção de doenças, 
tratamento e recuperação no 
idoso.  
1.4. Utilizar técnicas de 
comunicação na promoção do 
autocuidado e capacidade 
funcional durante a assistência 
de enfermagem.  
1.5. Realizar ações para 
prevenção das cascatas 
iatrogênicas e as grandes 
síndromes geriátricas.  
2.1. Realizar cuidados de 
enfermagem na assistência 
integral ao idoso 
institucionalizado.  
2.2. Respeitar os princípios 
éticos na assistência ao idoso.  
2.3. Identificar a ação e os 
efeitos adversos dos 
medicamentos utilizados em 
geriatria. 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio em 
Unidades de Geriatria, com 
execução dos procedimentos 
técnicos pertinentes a esse 
estágio, com supervisão 
direta do 
docente/enfermeiro. 
 
 
 
Avaliação oral. 
 
 
 
Anotação em prontuários 
das unidades: livro de 
registros e fichas individuais 
dos pacientes. 
 
Anotações na pasta de 
registro de atividades 
individuais de estágio do 
aluno. 
 
 
 

Será observado no aluno:  
Conhecimentos teóricos / 
prático; desempenho técnico, 
iniciativa e interesse, 
organização e economia, ética 
profissional, relações 
interpessoais, criatividade e 
percepção na resolução de 
problemas, atitudes críticas, 
responsabilidade; motivação, 
postura e apresentação 
pessoal, assiduidade e 
pontualidade, material de 
apoio, clareza e objetividade 
no uso dos termos técnicos, 
participação, comunicação 
oral, e registro de 
enfermagem. 
 
 

Realização dos 
procedimentos de 
enfermagem em setor de 
clinica Gerontológica (Asilos) e 

Centros de Convivência do idoso 

(CCI), de acordo com os 
critérios pré-estabelecidos, 
adequando-se a rotina do 
local; respeitando as 
características individuais de 
cada cliente e toda equipe 
profissional de saúde dos 
locais; observando as normas 
e a carga horária prevista, 
com 100% de presença. 
 
 
Registros em prontuários e 
livros de registro de 
atividades. 
 
Exposições orais baseados 
nas necessidades do cliente 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas  de Látex , máscaras, termômetro, garrote, canetas, relógio de pulso; cadernetas para anotação, e 
material de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 
Bibliografia:  
Irene Mortenson Burnside Organização.Enfermagem e os Idosos - - Andrei Editora LTDA. 
Silva, Marleth Quem vai cuidar de nossos pais?- 2ºed.- Rio de Janeiro; Record,2007 
Cantera, Ruipérez e colab. Guias Práticas de Enfermagem Geriatria 1ºed. em português.- Rio de Janeiro; 
Interamericana,1998 
Nébia Maria Almeida de Figueiredo/Teresa Tonini. Atuação da Enfermagem no Processo de 
Envelhecimento.1 ed.-São Paulo: Yendis,2010. 
Sites: www.saude.org.br - portal de saúde- biblioteca virtual. Programa saúde do idoso. 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses 
de aproveitamento do período letivo. 
 

 
 

VII– Identificação: 

Nome das professoras: Célia Maria Barcelos Miras      

                                       Eliana Aparecida Fernandes                    

                                       Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

                                       Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis                                     

Assinatura:                                                                                        Data:19/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Ressaltando que o PTD foi elaborado em conjunto pelo grupo de enfermeiras-docentes da referida 
disciplina.  

 

Nome do coordenador(a): Helena Vilela Rosa Fadel.Tavares   

Assinatura:          

http://www.saude.org.br/
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:  
 
preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  

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

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional Auxiliar em 
Enfermagem 

Módulo: II 

Componente Curricular: Ética e Gestão em Enfermagem 

C.H. Semanal: 02 Professor: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:  

o alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;  

o zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de 
saúde.  

integrar a equipe de saúde;  
o auxiliar o enfermeiro e o TÉCNICO EM ENFERMAGEM na execução dos programas de 
educação para a saúde.  
 

 

 
 

  J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
r com ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ico.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
 
Componente Curricular: Ética e Gestão em Enfermagem           Teoria                     Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 Analisar na gestão do SUS, as 
competências nos níveis federal, estadual e 
municipal.  
 
 
 
 
 Analisar os limites de atuação dos 
profissionais de enfermagem face às leis do 
exercício profissional e código de ética, 
considerando os direitos dos usuários dos 
serviços de saúde.  
 
 
 
 
 
Analisar as ações que possibilitem à 
comunidade com necessidades especiais 
equiparação de oportunidades no exercício 
da cidadania.  

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
2.4 
 
3.1 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 

Conhecer a história das políticas públicas de 
saúde.  
 Identificar a estrutura da rede de serviços do SUS 
em seu município e estado.  
Relacionar as políticas de saúde identificando a 
atuação como profissional e cidadão nas questões 
de saúde.  
 Aplicar o código de ética diante das diversas 
situações profissionais, sempre preservando, 
respeitando e promovendo a vida.  
 Relacionar as entidades de classe e as 
organizações de interesse da enfermagem e de 
defesa da cidadania.  
Empregar princípios éticos na prestação de 
Serviços de Saúde.  
 Identificar os direitos referentes à saúde do 
cidadão.  
 Refletir sobre os direitos dos portadores de 
deficiência.  
Relacionar as medidas facilitadoras para a 
inclusão social de portadores de necessidades 
especiais  

 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
8 
 
 
 
 
 
 
9 

Políticas de saúde no Brasil  
SUS (Sistema Único de Saúde)  
Lei do exercício profissional da enfermagem 
Código de Ética Profissional  
Entidades da enfermagem:  
ABEN, COFEN, COREN, Sindicatos (suas 
finalidades)  
 
Ética e bioética:  
aborto, eutanásia, morte e morrer, estupro, 
doação de sangue, doação de órgãos, 
clonagem  
 
 Direitos do cliente dos serviços de saúde  
Pessoas portadoras de deficiências físicas:  
conceito;  
tipos;  
prevenção;  
integração social;  
direitos legais  
 
Medidas facilitadoras para a vida dos 
deficientes físicos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:       Ética e Gestão em Enfermagem  Teoria             Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Conhecer a história das políticas 
públicas de saúde.  
 

1. Políticas de Saúde no Brasil  
 

Aula expositiva com utilização de filme 
(Política Publicas no Brasil), com utilização de 
dinâmica de roda para discussão sobre o 
tema. 

 
13/02 à 27/02 

1.2. Identificar a estrutura da rede de 
serviços do SUS em seu município e 
estado.  
 

2. SUS (Sistema Único de Saúde)  
 
 

Metodologia de problematização de situações 
com levantamento de vivencia pessoal do 
corpo discente na exemplificação das 
situações problema.  
 
 

 
06/03 à 20/03 

 

1.3. Relacionar as políticas de saúde 
identificando a atuação como 
profissional e cidadão nas questões de 
saúde 

 
 
 
 
3. Lei do exercício profissional da 
enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pesquisa em recursos de multimídia com 
apresentação de seminários em grupo. 
 

 
27/03 à 17/04 
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2.1. Aplicar o código de ética diante das 
diversas situações profissionais, sempre 
preservando, respeitando e promovendo 
a vida.  
2.2. Relacionar as entidades de classe e 
as organizações de interesse da 
enfermagem e de defesa da cidadania.  
 

5. Entidades da enfermagem:  
ABEN, COFEN, COREN, Sindicatos 
(suas finalidades)  
 

Aula expositiva com utilização de PPT 24/04 à 15/05 

2.3. Empregar princípios éticos na 
prestação de Serviços de Saúde.  
2.4. Identificar os direitos referentes à 
saúde do cidadão.  
 

6. Ética e bioética:  
aborto, eutanásia, morte e morrer, 
estupro, doação de sangue, doação 
de órgãos, clonagem  
 
7. Direitos do cliente dos serviços de 
saúde  
 

Aula com utilização de pesquisa em sala de 
aula com recurso de multidia com a 
formulação de textos sobre os temas. 
 
Utilização de dinâmica de dramatização de 
situação problema, com  discussões em 
grupo e apresentação de relatório das 
conclusões. 

22/05 à 12/06 

3.1. Refletir sobre os direitos dos 
portadores de deficiência.  

 
 

8. Pessoas portadoras de 
deficiências físicas:  
conceito;  
tipos;  
prevenção;  
integração social;  
direitos legais  
 

Utilização de metodologia diferenciada da 
plataforma moodle. 

19/06  à 2106 
* será realizada no 

decorrer do semestre. 

3.2. Relacionar as medidas facilitadoras 
para a inclusão social de portadores de 
necessidades especiais  
 

9. Medidas facilitadoras para a vida 
dos deficientes físicos  
 

Utilização da plataforma moodle para o 
desenvolvimento da base tecnológica. 

28/06 à 03/07 
* será realizada no 

decorrer do semestre. 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Ética e Gestão em Enfermagem  Teoria                       Módulo: II 
 

Competência 
 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar na gestão do SUS, 
as competências nos níveis 
federal, estadual e municipal.  
 
 
 
 
 
2. Analisar os limites de 
atuação dos profissionais de 
enfermagem face às leis do 
exercício profissional e código 
de ética, considerando os 
direitos dos usuários dos 
serviços de saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Conhecer a história das 
políticas públicas de saúde.  
1.2. Identificar a estrutura da 
rede de serviços do SUS em 
seu município e estado.  
1.3. Relacionar as políticas de 
saúde identificando a atuação 
como profissional e cidadão 
nas questões de saúde.  
2.1. Aplicar o código de ética 
diante das diversas situações 
profissionais, sempre 
preservando, respeitando e 
promovendo a vida.  
2.2. Relacionar as entidades de 
classe e as organizações de 
interesse da enfermagem e de 
defesa da cidadania.  
2.3. Empregar princípios éticos 
na prestação de Serviços de 
Saúde.  
2.4. Identificar os direitos 
referentes à saúde do cidadão. 
 
 
 
  
 

Avaliação escrita. 
 
Sinopse escrita sobre o filme 
proposto 
 
Encaminhamento por mídia 
de pesquisa bibliográfica 
sobre temas pré-solicitados. 
 
Seminário (Preparação / 
apresentação/ participação)  
 
Participação individual com 
comunicação coerente e 
utilização de conceitos 
teóricos na dinâmica de 
roda. 
 
Assiduidade e pontualidade 
na entrega de atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clareza e coerência nas 
respostas. 
 
 
 
Utilização correta dos 
conceitos teóricos. 
 
 
 
Apresentação oral e escrita 
com seqüência lógica. 
 
 
Utilização da linguagem 
gramatical correta. 
 
Participação das discussões 
com respeito as diferenças e 
ética. 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas dadas de forma 
clara, com linguagem 
apropriada. 
 
 
 
 
 
Síntese oral e escrita à 
proposta dos temas de forma 
coerente, dando informações 
de relevância. 
 
 
 
 
 
Realiza em 90% das 
atividades da plataforma 
moodle. 
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3. Analisar as ações que 
possibilitem à comunidade 
com necessidades especiais 
equiparação de oportunidades 
no exercício da cidadania. 
 
 

3.1. Refletir sobre os direitos 
dos portadores de deficiência.  
3.2. Relacionar as medidas 
facilitadoras para a inclusão 
social de portadores de 
necessidades especiais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atividades propostas na 
plataforma moodle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Embasamento conceitual 
 
Desenvolve as atividades da 
plataforma moodle. 
 
 

 
 
 
Apresentar soluções para as 
situações problemas. 
 
Tem resultados satisfatório 
nas avaliações escrita e oral. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Documentos básicos de Enfermagem – COREN – SP – 1ª ED. 2001. 

 PESSINE, Leo, BARCHIFONTAINE, Christian De Paul. Problemas Atuais de Bioética,  

           5ª edição, Edições Loyola, SP 2000. 

 GELAIN, Ivo, Deontologia de Enfermagem, Editora EPU, São Paulo. 

 Constituição Federal. 

 Jornais e Revistas, com publicações pertinentes ao desenvolvimento das competências.  

 FIGUEIREDO Nébia Maria Almeida de, Ensinando a cuidar em Saúde Pública, 1ª  

          Edição, Yendis Editora AS-SP, 2005. 

 Quadro negro. 

 Filmes 
Recursos Tecnológicos (TV, Vídeo, Computador e Multimídia). 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome da professora: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

Assinatura:                                                                                        Data: 22/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome do coordenador(a): Helena Vilela Rosa Fadel Tavares  

 

Assinatura:                                                                                 Data:22/02/2015      
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuído à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:  
preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  

 Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  
 

 Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:  

 Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;  

 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades 

ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança. 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional Auxiliar em 
Enfermagem 

Módulo: II 

Componente Curricular: Enfermagem Gerontológica e Geriátrica – Teoria 

C.H. Semanal: 3 
(sendo 1aula não 
presencial) 

Professor: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
Ensino Técnico 
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de saúde.  

 Integrar a equipe de saúde;  
 

 Participar de atividades de educação em saúde, inclusive:  

 Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas;  

 Auxiliar o enfermeiro e o TÉCNICO EM ENFERMAGEM na execução dos programas de 
educação para a saúde.  

B – PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
Puncionar acesso venoso.  

Proceder  massagem de conforto.  

Trocar curativos.  

Mudar de decúbito no leito.  

Proteger proeminências ósseas.  

Aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco.  

Estimular paciente (movimentos ativos e passivos).  

Proceder à inaloterapia.  

Estimular a função vésico-intestinal.  

Oferecer comadre e papagaio.  

Aplicar clister (lavagem intestinal).  

Ajudar paciente a alimentar-se.  

Instalar dieta enteral.  

Transportar o paciente.  

Cuidar de corpo após morte.  

Monitorar evolução de paciente.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Enfermagem Gerontológica e Geriátrica – Teoria                                                                                                      Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
Identificar as peculiaridades do processo de 
envelhecimento sob os aspectos sociais, 
psicológicos e fisiológicos para promoção 
da atenção à saúde integral do idoso. 
 
Identificar as alterações do processo de 
envelhecimento senescente e senilescente 
promovendo a inclusão social  
 
  
Avaliar os cuidados de enfermagem 
específicos no atendimento geriátrico nas 
diversas patologias, específicas e 
prevenção de iatrogenias.  
 

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
3.1 
3.2 
 
 
3.3 
 
3.4 

Relacionar as alterações do processo de 
envelhecimento e suas consequências sociais e 
psicológicas.  
Promover meios de divulgação e atenção para a 
promoção da saúde integral do idoso.  
 Interpretar o estatuto do idoso e utilizá-lo como 
subsídio de ações que visem a proteção e a 
garantia de seus direitos.  
Realizar ações para a promoção à saúde e à 
inclusão social do idoso.  
Relacionar as alterações do processo de 
envelhecimento às necessidades de capacidade 
funcional do idoso.  
 Identificar os nutrientes essenciais para 
alimentação do idoso, adequando a dieta à sua 
capacidade funcional.  
Proporcionar ambiente seguro para o idoso.  
Identificar os cuidados de enfermagem no 
atendimento ao idoso prevenindo as cascatas de 
iatrogenias e as grandes síndromes geriátricas.  
Relacionar a assistência de enfermagem nas 
diversas patologias específicas do idoso.  
Listar as alterações fisiológicas que interferem na 
absorção, distribuição, metabolismo e eliminação 
dos fármacos no organismo do idoso.  
 
 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 

 Aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos 
do processo de envelhecimento.  
Programa de Atenção à Saúde Integral do 
Idoso (PAISI)  
 Estatuto do Idoso  
 Violência contra o idoso  
Sexualidade na terceira idade  
Manutenção e reabilitação da capacidade 
funcional:  
atividades de vida diárias (escalas de 
avaliação);  
promoção do autocuidado;  
grandes síndromes geriátricas:  
o imobilidade;  
o instabilidade;  
o incontinência;  
o insuficiência  
iatrogenias;  
recuperação do idoso senilescente;  
reinserção social  
Alimentação específica para o idoso 
senescente e senilescente.  
Casa do idoso:  
estrutura física;  
adaptação de espaço e mobiliários  
 
Assistência de enfermagem ao idoso 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

senescente e senilescente  
Patologias mais frequentes no 
envelhecimento (conceitos, sinais e 
sintomas, tratamento e cuidados de 
enfermagem):  
obstipação intestinal;  
hipertrofia e CA de próstata;  
demências:  
o Alzheimer, demência vascular, Corpus de 
Levy, demência frontotemporal, Doença  
de Parkinson artrose; osteoporose; fraturas:  
o quadris, rádio, úmero visual:  
o cataratas, glaucoma  
 
Noções de farmacologia específica no 
tratamento geriátrico  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Enfermagem Gerontológica   e Geriátrica – Teoria                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Relacionar as alterações do 
processo de envelhecimento e suas 
consequências sociais e psicológicas.  
1.2. Promover meios de divulgação e 
atenção para a promoção da saúde 
integral do idoso.  
1.3. Interpretar o estatuto do idoso e 
utilizá-lo como subsídio de ações que 
visem a proteção e a garantia de seus 
direitos.  
 

 1. Aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos do 
processo de envelhecimento.  
2. Programa de Atenção à Saúde Integral do Idoso 
(PAISI)  
3. Estatuto do Idoso  
4. Violência contra o idoso  
5. Sexualidade na terceira idade  

Aulas expositivas;  
Estudo de Casos vivenciados 
pelos alunos, no ambiente 
familiar e comunidade; 
 
Utilização das atividades da 
plataforma moodle.* 

13/02 à 27/02 
* as atividades da 
plataforma serão 

realizadas durante todo 
o semestre.  

2.1. Realizar ações para a promoção à 
saúde e à inclusão social do idoso.  
 
2.2. Relacionar as alterações do 
processo de envelhecimento às 
necessidades de capacidade funcional 
do idoso.  
 

6. Manutenção e reabilitação da capacidade 
funcional: atividades de vida diárias (escalas de 
avaliação); promoção do autocuidado; grandes 
síndromes geriátricas:  imobilidade;  instabilidade; 
incontinência; insuficiência; iatrogênias; 
recuperação do idoso senilescente;  
reinserção social . 
 

Aula expositiva com uso de PPT 
Atividades de pesquisa em 
website e após elaboração de 
relatórios sobre os resultados. 
 
 
 

06/03 à 20/03 

2.3. Identificar os nutrientes essenciais 
para alimentação do idoso, adequando 
a dieta à sua capacidade funcional.  
 

7. Alimentação específica para o idoso senescente 
e senilescente. 
 
 

Metodologia de problematização 
com utilização de discussões em 
grupo. 

27/03 

3.1. Proporcionar ambiente seguro para 
o idoso.  
 

8. Casa do idoso: estrutura física;  
adaptação de espaço e mobiliários 
 

Utilização de dinâmica de recorte 
e colagem em grupo com 
apresentação do resultado. 

10/04 
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3.2. Identificar os cuidados de 
enfermagem no atendimento ao idoso 
prevenindo as cascatas de iatrogenias e 
as grandes síndromes geriátricas 

9. Assistência de enfermagem ao idoso 
senescente e senilescente.  
 

Aulas expositivas com dinâmica 
de levantamento de situação 
problema da realidade do aluno.  

 
 

17/04 à 24/04 

 
.  
3.3. Relacionar a assistência de 
enfermagem nas diversas patologias 
específicas do idoso.  
 
 
 

 
10. Patologias mais frequentes no envelhecimento 
(conceitos, sinais e sintomas, tratamento e 
cuidados de enfermagem): obstipação intestinal; 
hipertrofia e Câncer de próstata.  

Aula expositiva com utilização de 
PPT e bibliografia auxiliar. 
 
 

08/05 à 15/05 

3.3. Relacionar a assistência de 
enfermagem nas diversas patologias 
específicas do idoso.  
 

10. Patologias mais frequentes no envelhecimento 
(conceitos, sinais e sintomas, tratamento e 
cuidados de enfermagem): Demências- Alzheimer, 
demência vascular, Corpus de Levy, demência 
fronto-temporal, Doença de Parkinson.  

Aula expositiva com utilização de 
PPT e bibliografia auxiliar. 
 
 

22/05 à 29/06 

3.3. Relacionar a assistência de 
enfermagem nas diversas patologias 
específicas do idoso.  
 

10. Patologias mais frequentes no envelhecimento 
(conceitos, sinais e sintomas, tratamento e 
cuidados de enfermagem): fraturas: quadril, 
rádio,e úmero; artrose; osteoporose; alteração  
visual: cataratas e glaucoma 
 

Aula expositiva com utilização de 
PPT e bibliografia auxiliar. 
Estudo dirigido sobre as 
patologias. 
 

12/06 à 1906 

3.4. Listar as alterações fisiológicas que 
interferem na absorção, distribuição, 
metabolismo e eliminação dos fármacos 
no organismo do idoso.  
 

11. Noções de farmacologia específica no 
tratamento geriátrico. 
 
 

Pesquisa em website e 
elaboração de instrumento  a ser 
utilizado na orientação ao 
paciente. 

26/06 à 03/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Enfermagem Gerontológica e Geriátrica – Teoria                                                                                                          Módulo: II 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
Identificar as peculiaridades 
do processo de 
envelhecimento sob os 
aspectos sociais, psicológicos 
e fisiológicos para promoção 
da atenção à saúde integral 
do idoso. 
 
Identificar as alterações do 
processo de envelhecimento 
senescente e senilescente 
promovendo a inclusão social  
 
  
Avaliar os cuidados de 
enfermagem específicos no 
atendimento geriátrico nas 
diversas patologias, 
específicas e prevenção de 
iatrogenias.  
 

 
 1.1. Relacionar as alterações 
do processo de envelhecimento 
e suas consequências sociais e 
psicológicas.  
1.2. Promover meios de 
divulgação e atenção para a 
promoção da saúde integral do 
idoso.  
1.3. Interpretar o estatuto do 
idoso e utilizá-lo como subsídio 
de ações que visem a proteção 
e a garantia de seus direitos.  
2.1. Realizar ações para a 
promoção à saúde e à inclusão 
social do idoso.  
2.2. Relacionar as alterações 
do processo de envelhecimento 
às necessidades de 
capacidade funcional do idoso.  
2.3. Identificar os nutrientes 
essenciais para alimentação do 
idoso, adequando a dieta à sua 
capacidade funcional.  
 

 
- Avaliação escrita e oral 
 
- Seminário (Preparação / 
apresentação/ participação)  
 
- Debates 
 
- Estudo dirigido com 
dramatização 
 
- Produção  e análise de 
textos. 
 
- Relatórios de atividades 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação nas atividades 

  
- Clareza e coerência nas 
respostas e nas apresentações, 
verbalizando com coerência as 
termos referentes ao tema. 
 
- Utilização correta dos conceitos 
 
- Atendimentos às normas 
gramaticais (Acentuação e 
pontuação) 
 
 
 
Utilizar a metodologia moodle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstra 
responsabilidade e 
presteza com as atividades 
propostas. 
 
 
Demonstrar domínio 
necessário dessa área de 
conhecimento e 
compreensão de sua 
atuação nos seus limites e 
capacidades. 
 
Respostas dadas de forma 
clara com linguagem 
apropriada, utilizando-se 
de conceitos pertinentes. 
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3.1. Proporcionar ambiente 
seguro para o idoso.  
3.2. Identificar os cuidados de 
enfermagem no atendimento 
ao idoso prevenindo as 
cascatas de iatrogenias e as 
grandes síndromes geriátricas.  
3.3. Relacionar a assistência 
de enfermagem nas diversas 
patologias específicas do 
idoso.  
3.4. Listar as alterações 
fisiológicas que interferem na 
absorção, distribuição, 
metabolismo e eliminação dos 
fármacos no organismo do 
idoso.  
 
 
 

propostas na plataforma 
moodle. 
 
 
 

 
- Comunicabilidade e criatividade 
na resolução de problemas. 
 
- Cumprimento de tarefas 
Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
 
-Interlocução (Ouvir e/ou ser 
ouvido). 
 
- Objetividade e organização. 
 
- Pontualidade e cumprimento 
das  atividades. 
 
- Postura adequada e ética. 
  
- Respeito de diferenças. 
 

 
 
 
 
Apresentar soluções para 
as situações problemas. 
 
Tem resultado satisfatório 
nas avaliações escrita e 
oral. 
 
Demonstra domínio na 
utilização da plataforma 
moodle. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Quadro negro, giz, projetor multimídia, bibliografia do componente, dinâmicas em grupo, papel manilha, 
papel  para copia de textos..  

Bibliografia: Enfermagem e os Idosos - Irene Mortenson  Burnside Organização  - Andrei Editora LTDA.  

Sites: wwww.saude.org.br- portal de saúde- biblioteca virtual. Programa saúde do idoso. 

Silva, Marleth Quem vai cuidar de nossos pais?- 2ºed.- Rio de Janeiro; Record,2007 
Cantera, Ruipérez e colab.Guias Práticas de Enfermagem Geriatria 1ºed. em português.- Rio de Janeiro; 
Interamericana,1998 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome da professora: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

Assinatura:                                                                                        Data:22/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar 

Nome da coordenador: Helena Vilela Rosa Fadel 

Assinatura:                                                                            Data:22/02/2015      
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O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares de nível médio 
atribuídas à equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: 

 Efetuar procedimentos de admissão;  

  Preparar o cliente para consultas, exames e tratamentos;  

  Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  

 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades 
de enfermagem, tais como:  

 
 Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  

Etec:Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança. 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar de  Enfermagem 

Módulo:II 

Componente Curricular: Procedimentos de Enfermagem  

C.H. Semanal: 7  

Professor: Célia Maria Barcelos Miras,  
                 Eliana Aparecida Fernandes,                
                 Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti, 
                 Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis                                     

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º semestre 
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 Realizar controle hídrico;  

 Fazer curativos;  

 Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  
 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;  

 

 

Efetuar o controle de clientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;  

Realizar testes e proceder sua leitura, para subsídio de diagnósticos;  

Colher material para exames laboratoriais;  

Prestar cuidados de enfermagem pré e pós–operatório;  

Executar atividades de desinfecção e esterilização;  

Participar de programas de prevenção e controle da infecção hospitalar;  
 
Prestar cuidados de higiene e conforto ao cliente e zelar por sua segurança, inclusive:  
Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;  
Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e as dependências de unidades de 
saúde;  

 
Integrar a equipe de saúde;  

Participar de atividades de educação e comunicação em saúde, inclusive:  
Orientar os clientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e 
médicas;  

Auxiliar o Enfermeiro e o Técnico em Enfermagem na execução dos programas de educação 
para a saúde  
Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de clientes;  

Participar dos procedimentos pós- morte;  
Utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe multiprofissional. 

ÁREA DE ATIVIDADES  

A - EFETUAR PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO  
Apresentar-se situando paciente no ambiente.  
Arrolar pertences de paciente.  
Controlar sinais vitais.  
Mensurar paciente (peso, altura).  
Higienizar paciente.  
Fornecer roupa.  
Colocar grades laterais no leito.  
Conter paciente no leito.  
Monitorar evolução de paciente.  
B - PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
Puncionar acesso venoso.  
Massagear paciente.  
Trocar curativos.  
Mudar decúbito no leito.  
Proteger proeminências ósseas.  
Aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco.  
Estimular paciente (movimentos ativos e passivos).  
Proceder à inaloterapia.  
 
C - ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PRESCRITA  
Verificar medicamentos recebidos.  
Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente).  
Preparar medicação prescrita.  
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Verificar via de administração.  
Preparar paciente para medicação (jejum, desjejum).  
Executar antissepsia.  
Acompanhar paciente na ingestão de medicamento.  
Acompanhar tempo de administração de soro e medicação.  
Administrar, em separado, medicamentos incompatíveis.  
 
D - AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  

 Aprontar paciente para exame e cirurgia.  
 Efetuar tricotomia.  

 Coletar material para exames.  
  

F - ORGANIZAR AMBIENTE DE TRABALHO  
 Providenciar material de consumo.  
 Organizar medicamentos e materiais de uso de paciente e de posto de enfermagem.  
 Encaminhar material para exames.  
 Arrumar camas.  
 Arrumar rouparia.  
 
G - DAR CONTINUIDADE AOS PLANTÕES  

 Vistoriar cada paciente.  
 Resolver pendências (medicamentos, curativos, exames, encaminhamentos, jejum...).  

 
H - TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA  

 Lavar mãos antes e após cada procedimento.  
 Usar equipamento de proteção individual (EPI).  
 Paramentar-se.  
 Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos.  
 Providenciar limpeza concorrente e terminal.  
 Desinfetar aparelhos e materiais.  
 Esterilizar instrumental.  
 Transportar roupas e materiais para expurgo.  
 Acondicionar perfurocortante para descarte.  
 Descartar material contaminado.  
 Tomar vacinas.  
 Seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.  

 
I – PRESTAR COMUNICAÇÃO TÉCNICA  
 Orientar familiares e pacientes.  
 Conversar com paciente.  
 Informar paciente sobre, dia hora e local.  
 Colher informações sobre e com paciente.  
 Comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos.  
 Chamar médico nas intercorrências.  
 Etiquetar pertences de paciente.  
   Etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente). 
      Marcar tipo de contaminação do hamper e lixo.  
 Registrar ingesta.  
 Registrar administração de medicação.  
 Registrar intercorrências e procedimentos realizados.  
 Ler registro de procedimentos realizados e intercorrências.  
 Elaborar relatório sobre paciente.  
 Participar de discussão de casos.  
 
J - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
     Trabalhar com ética.  
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      Respeitar paciente.  
      Zelar pelo conforto de paciente.  
  Preservar integridade física de paciente.  
 Ouvir atentamente (saber ouvir).  
 Observar condições gerais de paciente.  
 Demonstrar compreensão.  
 Manter ambiente terapêutico.  
 Levar paciente à auto-suficiência.  
 Manipular equipamentos.  
 Apoiar psicologicamente o paciente.  
 Calcular dosagem de medicamentos.  
 Participar em campanhas de saúde pública.  
 Incentivar continuidade de tratamento.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
       Componente Curricular: Procedimentos de Enfermagem                                                                             Módulo:II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relacionar os procedimentos de 
enfermagem à saúde do paciente/ cliente, 
respeitando as normas de segurança e o 
atendimento de suas necessidades 
humanas básicas.  
 
 
 
 
Prestar assistência de enfermagem ao 
paciente/ cliente hospitalizado na 
realização dos procedimentos terapêuticos, 
respeitando as normas de segurança.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 

 
1.2. 
 
1.3. 
 
1.4. 
 
 
1.5. 
 
 
2.1. 
 
 
2.2. 
 
 
2.3. 
 
2.4. 
 
2.5. 
 
2.6. 

Proceder à higienização das mãos, antes e após a 
realização de procedimentos.  
Executar técnicas de higiene, conforto e de 
segurança ao paciente/ cliente.  
Executar técnicas de mensuração antropométrica 
(peso, altura e circunferência abdominal) e 
verificar sinais vitais.  
Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e 
posicionar o paciente/ cliente antes e durante 
exames e procedimentos a serem realizados.  
Selecionar materiais e equipamentos necessários 
e adequados ao exame clínico geral e 
especializado, verificando o seu funcionamento.  
 
Observar atitudes dos clientes/ pacientes no 
momento da realização dos procedimentos 
terapêuticos.  
Realizar procedimentos e cuidados de 
enfermagem de acordo com a prescrição 
multidisciplinar.  
Aplicar medidas assépticas nos procedimentos de 
enfermagem visando proteger o paciente/ cliente 
de contaminações.  
Aplicar as precauções normatizadas pelo serviço 
de saúde.  
Aplicar as normas de segurança para prevenção 
de acidentes de trabalho.  
Relacionar normas de segurança relativas a 

1. 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

Técnica de higienização das mãos  
Prevenção e controle da infecção nos 
cuidados de enfermagem prestados ao 
cliente  
 Atendimento às necessidades humanas 
básicas ao paciente hospitalizado:  
higiene e conforto:  

 higiene oral;  
 higiene do couro cabeludo;  
 banho no leito;  
 higiene íntima;  
 massagem de conforto;  
 mudança de decúbito e 

posicionamento do paciente no leito;  
 mobilização ativa e passiva;  
 limpeza de unidade;  
 arrumação do leito  
 alimentação e hidratação;  
 eliminações;  
 uso da comadre e do papagaio;  
 sono e repouso;  
 segurança  

 
 Técnica de mensurações:  
peso;  
altura;  
circunferência abdominal;  
sinais vitais  
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3 

 
 
 
Analisar a legislação referente ao 
prontuário do paciente e as normas que 
orientam os registros de enfermagem.  
 
 

 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

perfurocortantes.  
 
Registrar e anotar ocorrências e os cuidados 
prestados de acordo com as exigências e normas.  
Observar e identificar alterações e queixas dos 
clientes.  
Receber e passar plantão na mudança de turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
9. 
 

 
 Preparo do paciente e de materiais 
necessários para procedimentos e 
realização 
exames diagnósticos:  
jejum;  
tricotomia;  
coleta de amostras;  
posições  
 
Técnicas de segurança do paciente 
hospitalizado:  
transporte;  
prevenção de quedas;  
prevenção de úlceras por pressão;  
prevenção de erro no preparo e 
administração de medicamentos;  
prevenção de infecção  
 
Técnicas de procedimentos terapêuticos:  
curativos;  
administração de medicamentos;  
cateterismo vesical;  
irrigação vesical;  
sondagem retal;  
oxigenioterapia;  
aspiração;  
sondagem nasogástrica;  
administração de dietas;  
aplicação de calor e frio  
 
 Uso de EPI  
Normas de segurança para a prevenção de 
acidente de trabalho:  
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10. 
 
11. 
 
 
12. 
13. 

perfurocortante e materiais biológicos  
 
 Manuseio e descarte dos resíduos sólidos 

 
 Observação e comunicação em 
enfermagem  
 
Anotações de enfermagem no prontuário  
 Passagem de plantão  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Procedimentos de Enfermagem                             Módulo:II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Proceder à higienização das 
mãos, antes e após a 
realização de procedimentos.  
 

 

Técnica de higienização das mãos  
Prevenção e controle da infecção 
nos cuidados de enfermagem 
prestados ao cliente  

 

Criar oportunidades dentro do campo de estágio 
que os alunos possam desenvolver as 
competências propostas 
 

 

Estágio 
Turmas A,B,C e D 

09/02/2015 A 24/03/2015 

 Executar técnicas de higiene, 
conforto e de segurança ao 
paciente/ cliente.  

 

. Atendimento às necessidades 
humanas básicas ao paciente 
hospitalizado:  
higiene e conforto:  
o higiene oral;  
o higiene do couro cabeludo;  
o banho no leito;  
o higiene íntima;  
o massagem de conforto;  
o mudança de decúbito e 
posicionamento do paciente no 
leito;  
o mobilização ativa e passiva;  
o limpeza de unidade;  
o arrumação do leito  
alimentação e hidratação;  
eliminações;  
uso da comadre e do papagaio;  
sono e repouso;  
segurança  

 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 
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Executar técnicas de 
mensuração antropométrica 
(peso, altura e circunferência 
abdominal) e verificar sinais 
vitais.  

 

. Técnica de mensurações:  
peso;  
altura;  
circunferência abdominal;  
sinais vitais  

 

Acompanhar passo a passo o desenvolvimento de 
cada procedimento 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Informar, orientar, encaminhar, 
preparar, apoiar e posicionar o 
paciente/ cliente antes e 
durante exames e 
procedimentos a serem 
realizados.  

 
 

Preparo do paciente e de 
materiais necessários para 
procedimentos e realização 
exames diagnósticos:  
jejum;  
tricotomia;  
coleta de amostras;  
posições 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades 
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Selecionar materiais e 
equipamentos necessários e 
adequados ao exame clínico 
geral e especializado, 
verificando o seu 
funcionamento.  

 

Preparo do paciente e de 
materiais necessários para 
procedimentos e realização 
exames diagnósticos 
 
 

 

Acompanhar passo a passo o desenvolvimento de 
cada procedimento 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

 

Observar atitudes dos clientes/ 
pacientes no momento da 
realização dos procedimentos 
terapêuticos. 

 

Preparo do paciente e de 
materiais necessários para 
procedimentos e realização 
exames diagnósticos:  

 

Criar oportunidade dentro do campo de estágio 
que os alunos possam desenvolver as 
competências propostas. 
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 
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Realizar procedimentos e 
cuidados de enfermagem de 
acordo com a prescrição 
multidisciplinar.  

 
 
 
 
 
 

 

Técnicas de procedimentos 
terapêuticos:  
curativos;  
administração de medicamentos;  
cateterismo vesical;  
irrigação vesical;  
sondagem retal;  
oxigenioterapia;  
aspiração;  
sondagem nasogástrica;  
administração de dietas;  
aplicação de calor e frio  

 

Acompanhar passo a passo o desenvolvimento de 
cada procedimento 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Aplicar medidas assépticas nos 
procedimentos de enfermagem 

visando proteger o paciente/ 
cliente de contaminações. 

Aplicar medidas assépticas nos 
procedimentos de enfermagem 
visando proteger o paciente/ 
cliente de contaminações. 

Acompanhar passo a passo o desenvolvimento de 
cada procedimento 
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Aplicar as precauções 
normatizadas pelo serviço de 
saúde.  

 

Uso de EPI  

 
 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades 
 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Aplicar as normas de 
segurança para prevenção de 
acidentes de trabalho.  

 
 
 

Normas de segurança para a 
prevenção de acidente de 
trabalho:  
perfurocortante e materiais 
biológicos  
 

 

Acompanhar passo a passo o desenvolvimento de 
cada procedimento 

 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

 
 

Relacionar normas de 
segurança relativas a 
perfurocortantes.  
 

Manuseio e descarte dos resíduos 
sólidos dos serviços de saúde 
 
 

Orientar e acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelo discente. 
 
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 
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Registrar e anotar ocorrências 
e os cuidados prestados de 
acordo com as 
exigências e normas.  
  
 

Anotações de enfermagem no 
prontuário  
 

Orientar e acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelo discente. 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Observar e identificar 
alterações e queixas dos 
clientes.  
 

Observação e comunicação em 
enfermagem  
 
 

Desenvolver em campo de estágio a comunicação 
eficiente entre o aluno e paciente, familiares e 
equipe de trabalho.  
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 

Receber e passar plantão na 
mudança de turno.  
 

Passagem de plantão 

Desenvolver em campo de estágio a comunicação 
eficiente entre o aluno e paciente, familiares e 
equipe de trabalho.  
 

Turmas A,B,C e D 
09/02/2015 A 24/03/2015 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Procedimentos de Enfermagem                                                             Módulo: II 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Relacionar os procedimentos 
de enfermagem à saúde do 
paciente/ cliente, respeitando 
as normas de segurança e o 
atendimento de suas 
necessidades humanas 
básicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestar assistência de 
enfermagem ao paciente/ 
cliente hospitalizado na 
realização dos procedimentos 
terapêuticos, respeitando as 
normas de segurança. 
 
 

 

Executar técnicas de 
mensuração antropométrica 
(peso, altura) e verificar sinais 
vitais. 
Informar, orientar, encaminhar, 
preparar, apoiar e posicionar o 
cliente/ paciente antes e 
durante qualquer exame a ser 
realizado.  

Acondicionar, identificar 
corretamente o material 
coletado, encaminhando-o ao 
laboratório de destino 
Promover condições de 
higiene, conforto e segurança 
do cliente/ paciente.  

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

 

 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio com 
execução dos 
procedimentos, técnicas 
pertinentes a esse estágio, 
com supervisão direta do 
enfermeiro docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio com 
execução dos 
procedimentos, técnicas 
pertinentes a esse estágio, 
com supervisão direta do 

enfermeiro docente. 
 

 

Conhecimento teórico à 
prática, desempenho técnico, 
iniciativa, interesse, 
organização e economia, ética 
profissional, relações 
interpessoais, 
Responsabilidade e 
motivação,postura, 
apresentação pessoal, 
assiduidade, 
comunicação oral e registro 
de enfermagem.  
 
 

 
 
 
Conhecimento teórico à 
prática, desempenho técnico, 
iniciativa, interesse, 
organização e economia, ética 
profissional, relações 
interpessoais, 
responsabilidade e 
motivação,postura, 
apresentação pessoal, 

 

Realização dos 
procedimentos de 
enfermagem em unidade de 
saúde, de acordo com  
critérios pré-estabelecidos 
adequando-se a rotina do 
local,respeitando as 
características individuais 
de cada cliente e toda equipe 
profissional de 
saúde, observando as  
normas e a carga horária 
previstas. 
 
 
 
 
 

Realização dos 
procedimentos de 
enfermagem em unidade de 
saúde, de acordo com  
critérios pré-estabelecidos 
adequando-se a rotina do 
local,respeitando as 
características individuais 
de cada cliente e toda equipe 
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Analisar a legislação referente 
ao prontuário do paciente e as 
normas que orientam os 
registros de enfermagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Observar atitudes dos clientes/ 
pacientes no momento da 
realização dos procedimentos 
terapêuticos.  

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

 
 
 
 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio com 
execução dos 
procedimentos, técnicas 
pertinentes a esse estágio, 
com supervisão direta do 
enfermeiro docente. 

 

assiduidade, comunicação 
oral e registro de 
enfermagem.  
 
 
Conhecimento teórico à 
prática, desempenho técnico, 
iniciativa, interesse, 
organização e economia, ética 
profissional, relações 
interpessoais, 
responsabilidade e 
motivação,postura, 
apresentação pessoal, 
assiduidade, 
comunicação oral e registro 
de enfermagem.  
 
 

 
 
 
 
 
 

profissional de 
saúde, observando as  
normas e a carga horária 
previstas. 
 
Registros em prontuários 
e livros de registro de 
atividades e exposições 
orais baseado nas 
necessidades do cliente 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas cirúrgicas, máscaras, termômetro, garrote, canetas, relógio de pulso; cadernetas para anotação, 
óculos de proteção e material de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 

Bibliografia: 

Pianucci, Ana. Saber cuidar: Procedimentos básicos em enfermagem. SENAC São Paulo 
Livro do Profae de Procedimentos de Enfermagem. 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Célia Maria Barcelos Miras      

                                        Eliana Aparecida Fernandes                    

                                        Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

                                        Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis                                     

 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome da coordenadora: Helena Vilela Rosa Fadel 

Assinatura:                                                                                 Data: 11/08/2014        
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio  atribuídas à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação;  

 
D – AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 
 Auxiliar equipe em procedimentos invasivos. 
 Auxiliar e atuar com a equipe em reanimação de paciente. 
 Auxiliar e atuar com a equipe nas situações de urgência e emergência. 
 Efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma etc.). 
 Controlar cadeia de frios. 
 Controlar armazenamento dos imunobiológicos. 
 Registrar efeitos adversos relacionados à vacinação. 

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional em Auxiliar em 
Enfermagem 

Módulo: II 

Componente Curricular: Primeiros Socorros II - Teoria 

C.H. Semanal: 02 Professora: Regina Aparecida Cabral  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º SEMESTRE 
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 Divulgar medidas de proteção e prevenção das doenças transmissíveis. 
 Registrar doenças de notificação compulsória. 
 Controlar exames periódicos de funcionários. 
.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Primeiros Socorros II - Teoria                                                                                                             Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Atuar como cidadão e profissional de 
enfermagem na prestação de primeiros 
socorros, observando as medidas de 
segurança, a sequência de prioridades no 
atendimento e os recursos disponíveis na 
comunidade.  
 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
 

1.5 
 
 

1.6 
 
 

1.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar medidas de segurança para o socorro 
básico de vítimas.  
Selecionar a sequência de prioridades para o 
atendimento de vítimas.  
Realizar, em laboratório, as técnicas de 
reanimação cardiorrespiratória.  
Identificar sinais e sintomas do paciente 
característicos de situações de primeiros socorros 
pré-hospitalar.  
Relacionar os procedimentos a serem executados 
nas situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.  
Utilizar, em laboratório de enfermagem, as 
diversas técnicas de atendimento em situações de 
primeiros socorros.  
Identificar os recursos disponíveis na comunidade 
de forma a viabilizar o atendimento de emergência 
eficaz, o mais rapidamente possível . 
 

1. 
 

2. 
 

  3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

Medidas de segurança no atendimento de 
primeiros socorros  
Avaliação inicial da vítima e prioridades no 
atendimento  
Assistência de enfermagem na reanimação 
cardiorrespiratória:  
extra-hospitalar;  
intra-hospitalar  
 
Atendimento de primeiros socorros em:  
ferimentos;  
fraturas, luxações e entorses;  
queimaduras;  
choque elétrico;  
estado de choque;  
hemorragias;  
desmaios;  
crise convulsiva;  
intoxicações;  
envenenamentos;  
picada de animais peçonhentos;  
corpos estranhos no organismo;  
afogamento. 
 
 Recursos de atendimento de emergência 
disponíveis na comunidade. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Primeiros Socorros II - Teoria                                       Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar medidas de 
segurança para o socorro 
básico de vítimas.  
 
 
 

1. Medidas de segurança no atendimento de 
primeiros socorros  
 
 
 
 

 
Aula expositiva, facilitando a 
construção de conhecimentos. 
  
 
 
 
 

28/03/2015 
 

1.2. Selecionar a sequência de 
prioridades para o atendimento 
de vítimas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avaliação inicial da vítima e prioridades no 
atendimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudo dirigido, 
 
Atividades de pesquisa em 
instituições de saúde, com 
relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11/04/2015 
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1.3. Realizar, em laboratório, 
as técnicas de reanimação 
cardiorrespiratória.  
 
 
 
 

3. Assistência de enfermagem na reanimação 
cardiorrespiratória:  
extra-hospitalar;  
intra-hospitalar 
 
 
 

Aula expositiva; 
aula prática em laboratório;  
apresentação de vídeos ilustrativos;  
problematização de situações. 
 
 

 
30/05/2015 

 
 
 

1.4. Identificar sinais e 
sintomas do paciente 
característicos de situações de 
primeiros socorros pré-
hospitalar.  
1.5. Relacionar os 
procedimentos a serem 
executados nas situações de 
primeiros socorros pré-
hospitalar.  
1.6. Utilizar, em laboratório de 
enfermagem, as diversas 
técnicas de atendimento em 
situações de primeiros 
socorros 

4. Atendimento de primeiros socorros em:  
ferimentos;  
fraturas, luxações e entorses;  
queimaduras;  
choque elétrico;  
estado de choque;  
hemorragias;  
desmaios;  
crise convulsiva;  
intoxicações;  
envenenamentos;  
picada de animais peçonhentos;  
corpos estranhos no organismo;  
afogamento  
 

Estudo de caso; 
aula expositiva;  
apresentação de vídeos ilustrativos;  
problematização de situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11, 18 e 25/06/2015 
 
 
 
 
 
 

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

5. Recursos de atendimento de emergência 
disponíveis na comunidade  
 
 
 
 
 

Pesquisa extra classe, debate. 
 
 
 
 
 
 

02 e 04/07/2015 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Primeiros Socorros II - Teoria      Módulo: II 
 

Competência 
 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Atuar como cidadão e 
profissional de enfermagem 
na prestação de primeiros 
socorros, observando as 
medidas de segurança, a 
sequência de prioridades no 
atendimento e os recursos 
disponíveis na comunidade.  
 
 
 
 

1.1. Identificar medidas de 
segurança para o socorro 
básico de vítimas.  
1.2. Selecionar a sequência de 
prioridades para o atendimento 
de vítimas.  
1.3. Realizar, em laboratório, 
as técnicas de reanimação 
cardiorrespiratória.  
1.4. Identificar sinais e 
sintomas do paciente 
característicos de situações de 
primeiros socorros pré-
hospitalar.  
1.5. Relacionar os 
procedimentos a serem 
executados nas situações de 
primeiros socorros pré-
hospitalar.  
1.6. Utilizar, em laboratório de 
enfermagem, as diversas 
técnicas de atendimento em 
situações de primeiros 
socorros.  
1.7. Identificar os recursos 
disponíveis na comunidade de 
forma a viabilizar o 

Avaliação oral; 
avaliação prática; 
avaliação escrita; 
seminários; 
pesquisa e apresentação 
escrita / oral; 
elaboração de Projetos; 
simulações e 
Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisão, clareza, coesão, 
rapidez, criticidade e 
complexidade nas respostas e 
resolução de problemas; 
utilização correta de conceitos 
e cuidados de enfermagem 
pertinentes; 
bom desempenho na 
execução das atividades no 
laboratório com embasamento 
conceitual. 
 
 
 
 

 
Demonstra responsabilidade e 
presteza com as atividades 
propostas. 
 
Demonstrar domínio 
necessário dessa área de 
conhecimento e compreensão 
de sua atuação nos seus 
limites e capacidades. 
 
Respostas dadas de forma 
clara com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
conceitos pertinentes. 
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atendimento de emergência 
eficaz, o mais rapidamente 
possível . 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Bibliografia:  
Cadernos de Primeiros Socorros da SABESP, SENAC, SENAI, E CPFL. 
Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro.Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 
VARELLA, Drauzio; JARDIM, carlos. Um guia prático.São Paulo, Claro enigma, 2011.  
FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis; BRANDÃO, Julio Cezar Mendes. Primeiros socorros. São Paulo: 
Martinari, 2010. 287 p 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome da professora: Regina Aparecida Cabral  

                                    

Assinatura:                                                                                        Data: 23/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome da Coordenadora: Helena Vilela Rosa Fadel Tavares. 

 

Assinatura:                                                                                  Data:  09/03/2015 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuído à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de 
outras atividades de Enfermagem, tais como:  
 

 ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  

 fazer curativos;  
 

 aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  

 executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;  

 efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;  

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional em Auxiliar em 
Enfermagem 

Módulo: II 

Componente Curricular: Saúde Coletiva II – Teoria 

C.H. Semanal: 2a Professora: Célia Maria Barcelos Miras 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
 

 Trabalhar com ética.  

 Respeitar paciente.  

 Zelar pelo conforto do paciente.  

 Preservar integridade física do paciente.  

 Ouvir atentamente (saber ouvir).  

 Observar condições gerais de paciente.  

 Demonstrar compreensão.  

 Manter ambiente terapêutico.  

 Levar paciente à autossuficiência.  

 Manipular equipamentos.  

 Apoiar psicologicamente o paciente.  

 Calcular dosagem de medicamentos.  

 Participar em campanhas de saúde pública.  

 Incentivar continuidade de tratamento.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
       Componente Curricular: Saúde Coletiva II  Teoria                                                    Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

  
1. Identificar princípios de higiene e 
profilaxia, individual e coletivamente.  
 
 
2. Classificar as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e parasitárias atuando 
junto à equipe multidisciplinar para 
promoção da saúde coletiva.  
 
 
3. Identificar os hábitos saudáveis e os 
malefícios do tabagismo na saúde da 
comunidade  

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
 

2.5 
 

3.1 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verificar aspectos referentes à água, ao lixo e ao 
esgoto da comunidade/ município.  
Aplicar princípios de higiene individual e coletiva 
na comunidade.  
Orientar a comunidade quanto aos aspectos de 
higiene e profilaxia.  
Relacionar as condições do meio ambiente com a 
ocorrência de doenças parasitárias.  
Identificar as doenças parasitárias prevalentes na 
região.  
Utilizar técnicas de comunicação para orientar a 
comunidade sobre as doenças parasitárias.  
Identificar as doenças sexualmente 
transmissíveis.  
Relacionar os métodos de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis (DST).  
Relacionar os hábitos de vida saudável.  
Identificar os malefícios do tabagismo.  

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
4 

 
 
 
 
   5 

 Higiene e profilaxia da comunidade:  
individual: o visão, audição etc  
coletiva: o saneamento básico e do meio (ar, 
água, lixo, habitações e locais de trabalho, 
coleta seletiva e reciclagem do lixo)  
controle de insetos e roedores  
 
 Prevenção e controle de doenças parasitárias 
causadas por: helmintos, platelmintos e 
protozoários:  
agente etiológico; vias de transmissão;  
sinais e sintomas; prevalência na região;  
medidas de prevenção e controle;  
tratamento.  
 
 Doenças sexualmente transmissíveis:  
transmissão; prevenção; tratamento  
 
Hábitos de vida saudável:  
atividade física;  
sono e repouso;  
lazer  
 
 Tabagismo.   



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza – CETEC- Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica -2015 

 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
       Componente Curricular: Saúde Coletiva II  Teoria                                                                                                                          Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Verificar aspectos referentes à 
água, ao lixo e ao esgoto da 
comunidade/ município.  
.  

1. Higiene e profilaxia da comunidade:  
individual: o visão, audição, etc.  
. 
 
 
 

Aula expositiva  
Tempestade de ideias  
Analise das vivências apresentadas 
pelos alunos.   
 
 
 

13/02 à 20/02 

1.2. Aplicar princípios de higiene 
individual e coletiva na 
comunidade.  
1.3. Orientar a comunidade quanto 
aos aspectos de higiene e profilaxia 

. 1. Higiene e profilaxia da comunidade:  
coletiva: o saneamento básico e do meio 
(ar, água, lixo, habitações e locais de 
trabalho, coleta seletiva e reciclagem do 
lixo), controle de insetos e roedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividades de pesquisa em instituições 
de saúde e multimídia com realização 
de relatórios. 
 
Aula expositiva com uso de PPT 
 
 
 
 
 
 
 

27/02 à 13/03 
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2.1. Relacionar as condições do 
meio ambiente com a ocorrência de 
doenças parasitárias.  
2.2. Identificar as doenças 
parasitárias prevalentes na região.  
 
 

2. Prevenção e controle de doenças 
parasitárias causadas por: helmintos, 
platelmintos: agente etiológico; vias de 
transmissão; sinais e sintomas; 
prevalência na região; medidas de 
prevenção , controle, tratamento.  
 
 

Dinâmica de roda com utilização de 
bibliografia e realização de 
dramatização sobre as medidas de 
prevenção da base tecnológica. 

20/03 à 10/04 

2.3. Utilizar técnicas de 
comunicação para orientar a 
comunidade sobre as doenças 
parasitárias.  
 

2. Prevenção e controle de doenças 
parasitárias causadas por protozoários:  
agente etiológico; vias de transmissão;  
sinais e sintomas; prevalência na região;  
medidas de prevenção , controle, 
tratamento.  
 

Estudo dirigido. 17/04 à 08/05 

2.4. Identificar as doenças 
sexualmente transmissíveis.  
2.5. Relacionar os métodos de 
prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). 
 

3. Doenças sexualmente transmissíveis:  
transmissão; prevenção; tratamento 

Participação em seminários sobre 
DSTs/AIDS/Hepatites. Com 
apresentação de relatórios. 
Aula expositiva com uso de PPT 
 

15/05 à 29/05 

3.1. Relacionar os hábitos de vida  
saudável.  
 
 

4. Hábitos de vida saudável:  
atividade física; sono e repouso; lazer 
 

Utilização da metodologia da plataforma 
moodle.* 

12/06 à 19/06 
* as atividades estarão sendo 
realizadas também 
semanalmente, pelo aluno e 
professor. 

3.2. Identificar os malefícios do 
tabagismo 

5. Tabagismo 
Utilização da metodologia da plataforma 
moodle* 

26/06 à 03/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:       Saúde Coletiva II  Teoria                           Módulo: II 
 
 

Competência  Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar princípios de 
higiene e profilaxia, individual 
e coletivamente.  
 
 
2. Classificar as doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DST) e parasitárias atuando 
junto à equipe multidisciplinar 
para promoção da saúde 
coletiva.  
 
 
3. Identificar os hábitos 
saudáveis e os malefícios do 
tabagismo na saúde da 
comunidade 

1.1. Verificar aspectos 
referentes à água, ao lixo e ao 
esgoto da comunidade/ 
município.  
1.2. Aplicar princípios de 
higiene individual e coletiva na 
comunidade.  
1.3. Orientar a comunidade 
quanto aos aspectos de higiene 
e profilaxia.  
2.1. Relacionar as condições 
do meio ambiente com a 
ocorrência de doenças 
parasitárias.  
2.2. Identificar as doenças 
parasitárias prevalentes na 
região.  
2.3. Utilizar técnicas de 
comunicação para orientar a 
comunidade sobre as doenças 
parasitárias.  
2.4. Identificar as doenças 
sexualmente transmissíveis.  
 
 
 
 

 
- Avaliação escrita e oral. 
 
 
 
- Elaboração de Relatórios 
 
 
- Seminário (Preparação / 
apresentação/ participação). 
 
 
- Debate. 
 
 
- Estudo dirigido com 
dramatização. 
 
 
- Analise de textos. 
 
 
-Produção de textos. 
 
 
 
 

 - Clareza e coerência nas 
respostas. 
 
- Clareza nas apresentações, 
verbalizando com coerência 
as termos referentes ao tema. 
 
- Utilização correta dos 
conceitos. 
 
- Atendimentos às normas 
gramaticais (Acentuação e 
pontuação). 
 
- Comunicabilidade. 
 
- Criatividade na resolução de 
problemas. 
 
- Cumprimento de tarefas e 
pontualidade (Equipe e/ou 
individual) 
 
 
 
 
 

 
Demonstra responsabilidade e 
presteza com as atividades 
propostas. 
 
 
Demonstrar domínio 
necessário dessa área de 
conhecimento e compreensão 
de sua atuação nos seus 
limites e capacidades. 
 
 
 
Respostas dadas de forma 
clara com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
conceitos pertinentes. 
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2.5. Relacionar os métodos de 
prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DST).  
3.1. Relacionar os hábitos de 
vida saudável.  
3.2. Identificar os malefícios do 
tabagismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Relatórios de atividades 
desenvolvidas. 
 
-Realização das atividades 
da plataforma moodle 

 
 
 
-Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
 
-Interlocução (Ouvir e/ou ser 
ouvido). 
 
- Objetividade e organização. 
 
- Postura adequada e ética. 
 
- Respeito de diferenças. 
 
- Cumprir as atividades 
propostas na plataforma 
moodle. 
 

 
 
 
Apresenta resultados da 
avaliação escrita e oral 
satisfatórios. 
 
 
Realizou em 90% das 
atividades da plataforma 
moodle. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Bibliografia: 
 Herman, Helena colaboradores. Enfermagem em Doenças Transmissíveis EPU São Paulo.   
Brasil 2006 Manual de Normas de Vacinação. Ministério da Saúde - Brasília. 
Pereira, Al, Bezerra, F. G.2003 Repensando Educação em Saúde na Ética de Enfermagem. 
Philippi, Maria Lúcia dos Santos - Enfermagem em Doenças Transmissíveis. Editora Senac. SP 
Quadro negro, giz, projetor multimídia, bibliografia do componente, dinâmicas em grupo, papel manilha, 
papel para copia de textos. 
www.saúde.gov.br             www.epidemias.com.br 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 
 

 
 

VII– Identificação: 

Nome da professora: Célia Maria Barcelos Miras 

 

Assinatura:                                                                                        Data:22/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome da coordenadora: Helena Vilela Rosa Fadel Tavares  

Assinatura:                                                         Data:22/02/2015       

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saúde.gov.br/
http://www.epidemias.com.br/


 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza – CETEC- Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica -2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médias atribuídas à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:  
preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  

 Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  

 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades 
de Enfermagem, tais como:  

 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;  

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica em Enfermagem  
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 Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;  

 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;  
 

 integrar a equipe de saúde;  

 participar de atividades de educação em saúde, inclusive:  

o orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem 
e médicas;  

o auxiliar o enfermeiro e o TÉCNICO EM ENFERMAGEM na execução dos programas de 
educação para a saúde.  

 
J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
 Trabalhar com ética.  

 Respeitar paciente.  

 Zelar pelo conforto do paciente.  

 Preservar integridade física do paciente.  

 Ouvir atentamente (saber ouvir).  

 Observar condições gerais de paciente.  

 Demonstrar compreensão.  

 Manter ambiente terapêutico.  

 Levar paciente à autossuficiência.  

 Manipular equipamentos.  

 Apoiar psicologicamente o paciente.  

 Calcular dosagem de medicamentos.  

 Participar em campanhas de saúde pública.  

 Incentivar continuidade de tratamento.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
      Componente Curricular: Ações de Enfermagem em Saúde Coletiva - Estágio  Supervisionado                                     Módulo: II 

 
Nº 

Competências 
 

Nº 
Habilidades 

 
Nº 

Bases Tecnológicas 

 
1. 

 
 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
Contextualizar as ações de enfermagem 
nos programas de atenção primária à 
saúde na comunidade.  
 
 
 
 
Utilizar o Programa Nacional de Imunização 
(PNI) para subsidiar as ações relacionadas 
à conservação preparo, administração 
registro, eventos adversos, contra 
indicação e orientações relativas aos 
imunobiológicos nas diferentes faixas 
etárias.  
  
 
 
 
 
Desenvolver ações de educação à 
comunidade para promoção de hábitos 
saudáveis e o combate ao tabagismo.  

 
1.1 
1.2 

 
 
 

1.3 
 

2.1 
 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
 

2.5 
 
 

3.1 
 

3.2 
 
 
 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
Utilizar técnicas de comunicação interpessoal.  
Realizar o atendimento aos usuários nos 
programas de saúde da criança, do adulto, de 
hipertensão e diabetes, da mulher, do idoso, do 
homem e de doenças sexualmente transmissíveis.  
 Realizar o atendimento à gestante durante o pré-
natal.  
Manusear imunobiológicos conservando-os de 
acordo com as recomendações do Ministério da 
Saúde.  
Preparar e administrar imunobiológicos segundo o 
Programa Nacional de Imunização (PNI).  
Registrar os imunobiológicos aplicados em cartão 
próprio.  
 Informar quanto ao retorno e efeitos adversos das 
vacinas.  
 Identificar efeitos adversos das vacinas, notificar 
em imprenso próprio e fazer o acompanhamento 
do usuário.  
Orientar quanto à importância de manter hábitos 
saudáveis.  
 Participar de grupos de orientação quanto aos 
riscos do tabagismo.  

 
 

1. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
  
Programas de atenção primária à saúde:  
Saúde da Criança;  
Saúde do Adulto:  
o Hipertensão, diabetes  
Saúde da Mulher:  
o exames preventivos;  
o câncer ginecológico e de mama  
Planejamento Familiar;  
Pré-Natal;  
Saúde do Idoso;  
Doenças Sexualmente Transmissíveis;  
Saúde do Homem  
 
 Imunização:  
Cadeia de frio; estrutura da sala de vacina;  
calendário de vacinação; carteira de 
vacinação; contra indicações na aplicação de 
imunobiológicos; técnica de preparo e 
aplicação dos imunobiológicos; eventos 
adversos; imunobiológicos especiais  
 
 Hábitos de vida saudável:  
atividade  física; sono e repouso; lazer  
 
Tabagismo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Ações de Enfermagem em Saúde Coletiva     - Estágio                                                                                                             
Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
1.1. Utilizar técnicas de comunicação 
interpessoal.  
1.2. Realizar o atendimento aos usuários nos 
programas de saúde da criança, do adulto, 
de hipertensão e diabetes, da mulher, do 
idoso, do homem e de doenças sexualmente 
transmissíveis.  
1.3. Realizar o atendimento à gestante 
durante o pré-natal.  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
1. Programas de atenção primária à 
saúde:  
Saúde da Criança;  
Saúde do Adulto:  
o Hipertensão, diabetes  
Saúde da Mulher:  
o exames preventivos;  
o câncer ginecológico e de mama  
Planejamento Familiar;  
Pré-Natal;  
Saúde do Idoso;  
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis;  
Saúde do Homem; 
 
 
 
 

Criar dentro do campo de estágio, 
oportunidades planejadas através de 
plano de ações de enfermagem para 
que os alunos possam desenvolver as 
competências propostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Turma A 
10/06 à 23/06 

 
Turma B 

04/05 á 14/05 
 

Turma C 
14/05 à 27/05 

 
Turma D 

07/04 à 22/04 
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2.1. Manusear imunobiológicos conservando-
os de acordo com as recomendações do 
Ministério da Saúde.  
2.2. Preparar e administrar imunobiológicos 
segundo o Programa Nacional de 
Imunização (PNI).  
2.3. Registrar os imunobiológicos aplicados 
em cartão próprio.  
2.4. Informar quanto ao retorno e eventos 
adversos das vacinas.  
2.5. Identificar efeitos adversos das vacinas, 
notificar em imprenso próprio e fazer o 
acompanhamento do usuário. 
 

2. Imunização:  
Cadeia de frio; estrutura da sala de 
vacina;  
calendário de vacinação; carteira de 
vacinação; contra indicações na 
aplicação de imunobiológicos; técnica 
de preparo e aplicação dos 
imunobiológicos; eventos adversos; 
imunobiológicos especiais 

Utilizar metodologia de avaliação 
baseada em problemas propostos, com 
a finalidade de fazer com que o aluno 
pratique determinadas técnicas de 
acordo com as competências e sendo 
feitas discussões em grupo e individual 
sobre as ações de enfermagem 
realizadas. 
 

Turma A 
10/06 à 23/06 

 
Turma B 

04/05 á 14/05 
 

Turma C 
14/05 à 27/05 

 
Turma D 

07/04 à 22/04 
 

3.1. Orientar quanto à importância de manter 
hábitos saudáveis.  
3.2. Participar de grupos de orientação 
quanto aos riscos do tabagismo. 
 

3. Hábitos de vida saudável:  
atividade  física; sono e repouso; 
lazer  
 
4. Tabagismo  
 
 

Sistematizar os procedimentos de 
estágio para o aluno sentir-se seguro 
para o desenvolvimento prático das 
atividades 
 
Visitas técnicas em unidades de 
saneamento básico de água e esgoto 

Turma A 
10/06 à 23/06 

 
Turma B 

04/05 á 14/05 
 

Turma C 
14/05 à 27/05 

 
Turma D 

07/04 à 22/04 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Ações de Enfermagem em Saúde Coletiva - Estágio        Módulo: II                                                                                                      

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 

1. Contextualizar as ações 
de enfermagem nos 
programas de atenção 
primária à saúde na 
comunidade.  
 
 
 
 
 
2. Utilizar o Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI) para subsidiar as 
ações relacionadas à 
conservação preparo, 
administração registro, 
eventos adversos, contra 
indicação e orientações 
relativas aos 
imunobiológicos nas 
diferentes faixas etárias.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Desenvolver ações de 

1.1. Utilizar técnicas de comunicação 
interpessoal.  
1.2. Realizar o atendimento aos 
usuários nos programas de saúde da 
criança, do adulto, de hipertensão e 
diabetes, da mulher, do idoso, do 
homem e de doenças sexualmente 
transmissíveis.  
1.3. Realizar o atendimento à gestante 
durante o pré-natal.  
2.1. Manusear imunobiológicos 
conservando-os de acordo com as 
recomendações do Ministério da 
Saúde. 
 2.2. Preparar e administrar  
imunobiológicos segundo o Programa 
Nacional de Imunização (PNI).  
2.3. Registrar os imunobiológicos 
aplicados em cartão próprio. 
 2.4. Informar quanto ao retorno e 
efeitos adversos das vacinas.  
2.5. Identificar eventos adversos das 
vacinas, notificar em imprenso próprio 
e fazer o acompanhamento do usuário. 
 
  
 
 
3.1. Orientar quanto à importância de 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio em 
Unidade Básica de 
saúde com execução dos 
procedimentos técnicos  
pertinentes a esse 
estágio, com supervisão 
direta do 
docente/enfermeiro. 
 
Avaliação oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificação da anotação 
em prontuários eletrônico 

Será observado no aluno:  
Conhecimentos teóricos à 
prática,  
Desempenho técnico, 
Iniciativa e interesse, 
Organização e economia, 
Ética profissional, relações 
interpessoais,  
Criatividade e percepção, 
Resolução de problemas, 
Atitudes críticas, 
Responsabilidade e 
Motivação, postura e 
Apresentação pessoal, 
Assiduidade e 
pontualidade,  
Material de apoio, 
Participação, 
Comunicação oral e 
Registro de enfermagem. 
 
 
 
. 
 

Realização dos procedimentos 
de enfermagem em setor de 
Saúde Pública na Unidade 
Básica de Saúde (U.B.S) do 
Jardim Guanabara, de acordo 
com os critérios pré-
estabelecidos adequando-se a 
rotina do local, respeitando as 
características individuais de 
cada cliente e toda equipe 
profissional de saúde, 
observando as normas e a 
carga horária prevista com 
100% de presença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrar em prontuário  
eletrônico e relatórios escrito 
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educação à comunidade 
para promoção de hábitos 
saudáveis e o combate ao 
tabagismo. 
 
 
 
 
 
 
 

manter hábitos saudáveis de vida.  
 
 
3.2. Participar de grupos de  
orientações quanto aos riscos do 
tabagismo. 

das unidades de saúde 
da cidade de Franca com 
precisão, utilizando 
terminologia técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

das visitas técnicas. 
 
Realizar exposições orais 
baseados nas necessidades do 
paciente. 
 
Anotações na pasta de registro 
de atividades individuais de 
estágio do aluno 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas de látex, máscara, termômetro, garrote, régua, relógio de pulso, caderneta para anotação e material 
de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 
 
Bibliografia: 
Manual de Normas de Vacinação. Ministério da Saúde – Brasília. Brasil 2014. 
Pereira, Al, Bezerra, F. G.2003 Repensando Educação em Saúde na Ética de Enfermagem. 
 
Sites: www.saude.gov.br             www.epidemias.com.br 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses 
de aproveitamento do período letivo. 

 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome das professoras: Célia Maria Barcelos Miras     

                                       Eliana Aparecida Fernandes                     

                                       Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

                                       Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis                                     

 

Assinatura:                                                                                        Data: 22/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome do coordenador (a): Helena Vilela Rosa Fadel Tavares 

Assinatura:                                                                                  Data: 22/02/2015      

 
 
 
 

http://www.saude.gov.br/
http://www.epidemias.com.br/
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Etec: Dr. Júlio Cardoso  
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Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança. 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico de Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar de Enfermagem. 

Módulo:II 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de 
outras atividades de Enfermagem, tais como:  
 

 Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  

 Realizar controle hídrico 
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 Fazer curativos;  

 Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  

 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;  

 Colher material para exames laboratoriais;  

 Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;  

 Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;  

 Executar atividades de desinfecção e esterilização.  
 
B – PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
Puncionar acesso venoso.  

Proceder massagem de conforto.  

Trocar curativos.  

Mudar de decúbito no leito.  

Proteger proeminências ósseas.  

Aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco.  

Estimular paciente (movimentos ativos e passivos).  

Proceder à inaloterapia.  

Estimular a função vésico-intestinal.  

Oferecer comadre e papagaio.  

Aplicar clister (lavagem intestinal).  

Ajudar paciente a alimentar-se.  

Instalar dieta enteral.  

Transportar o paciente.  

Cuidar de corpo após morte.  

Monitorar evolução de paciente.  
C – ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PRESCRITA  
Verificar medicamentos recebidos.  

Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente).  

Preparar medicação prescrita.  
Verificar via de administração.  

Preparar paciente para medicação (jejum, desjejum).  

Executar antissepsia.  

Acompanhar paciente na ingestão de medicamento.  

Acompanhar tempo de administração de soro e medicação.  

Administrar, em separado, medicamentos incompatíveis. 
D – AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  
Aprontar paciente para exame e cirurgia.  

Efetuar tricotomia.  

Coletar material para exames. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

       
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                          Módulo:II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlacionar procedimentos e cuidados de 
enfermagem indicados na prevenção, 
tratamento e reabilitação das afecções 
clínicas e cirúrgicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os cuidados de enfermagem 
nos períodos pré e pós-operatório, 
identificando as alterações fisiológicas e 
complicações decorrentes da cirurgia.  
 
 
 
  
 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 
1.4 

 
1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 

 
2.2 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 

Identificar a terminologia técnica utilizada na área 
da Saúde.  
 Identificar as alterações fisiopatológicas nos 
diversos sistemas.  
 Relacionar os cuidados de enfermagem nas 
diferentes patologias.  
 Identificar as necessidades nutricionais em 
diferentes estados patológicos.  
 Relacionar os tipos de dietas específicas 
conforme as patologias.  
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar os cuidados de enfermagem nos 
períodos pré e pós-operatório.  
 Identificar as alterações fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-operatório.  
 Relacionar os cuidados de enfermagem nas 
complicações do pós-operatório.  

1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
5. 

Glossário de termos técnicos  
 Patologias – etiologia, sinais e sintomas, 
exames diagnósticos, tratamento clínico e 
cirúrgico nos Sistemas:  
Osteoarticular;  
Gastrointestinal;  
Cardiovascular;  
Respiratório;  
Hematopoiético;  
Linfático;  
Endócrino;  
Nefrourinário;  
Neurológico  
 
Assistência de enfermagem nas patologias 
dos Sistemas:  
Osteoarticular;  
Gastrointestinal;  
Cardiovascular;  
Respiratório;  
Hematopoiético;  
Linfático;  
Endócrino;  
Nefrourinário;  
Neurológico  
 
Dietas específicas para as patologias  
Cuidados de enfermagem no pré e pós-
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6. 

operatório:  
imediato, mediato e tardio  
 
 Alterações fisiológicas e complicações no 
pós-operatório:  
alterações hemodinâmicas;  
dor:  
o sinais e sintomas;  
o cuidados de enfermagem  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                                        Módulo:II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar a terminologia 
técnica utilizada na área da 
Saúde.  

Glossário de termos técnicos  
 

Estudo dos prontuários médicos, e das anotações 
de enfermagem, identificando os termos e 
realizando anotações em cardeneta.  

 
 
 

Identificar as alterações 
fisiopatológicas nos diversos 
sistemas.  
 Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas diferentes 
patologias.  

 

Patologias – etiologia, sinais e 
sintomas, exames diagnósticos, 
tratamento clínico e cirúrgico nos 
Sistemas:  
Osteoarticular;  
Gastrointestinal;  
Cardiovascular;  
Respiratório;  
Hematopoiético;  
Linfático;  
Endócrino;  
Nefrourinário;  
Neurológico  
 
Assistência de enfermagem nas 
patologias dos Sistemas:  
Osteoarticular;  
Gastrointestinal;  
Cardiovascular;  
Respiratório;  
Hematopoiético;  
Linfático;  
Endócrino;  
Nefrourinário;  
Neurológico 

 
 
 
Realizando junto com os alunos cuidados diretos 
ao paciente e auxiliando a identificar sinais e 
sintomas comuns de cada Sistema.  
Estudos de caso através do prontuário médico;  
Rodízio entre os quartos e leitos, para possibilitar 
a todos os alunos os cuidados de enfermagem nas 
diferentes patologias.  
 
 
 

 
 

 
Estágio Supervisionado 

 
Turma A – 18/05 a 09/06 
Turma B – 10/06 a 07/07 
Turma C – 26/03 a 22/04 
Turma D – 23/04 a 14/05 
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Identificar as necessidades 
nutricionais em diferentes 
estados patológicos.  
 Relacionar os tipos de dietas 
específicas conforme as 
patologias.  

 

Dietas específicas para as 
patologias  

 
 
 
 

Visita ao setor de nutrição 
Observar prescrições médicas e de nutricionistas 
de dieta e correlacionar as comorbidades do 
paciente. 

 
 

Estágio Supervisionado 
 

Turma A – 18/05 a 09/06 
Turma B – 10/06 a 07/07 
Turma C – 26/03 a 22/04 
Turma D – 23/04 a 14/05 

 
 

Relacionar os cuidados de 
enfermagem nos períodos pré 
e pós-operatório.  
 Identificar as alterações 
fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-
operatório.  
 Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas complicações 
do pós-operatório. 

Cuidados de enfermagem no pré e 
pós-operatório:  
imediato, mediato e tardio  
 
 Alterações fisiológicas e 
complicações no pós-operatório:  
alterações hemodinâmicas;  
dor:  
o sinais e sintomas;  
o cuidados de enfermagem  

 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades.  

 

Estágio Supervisionado 
 

Turma A – 18/05 a 09/06 
Turma B – 10/06 a 07/07 
Turma C – 26/03 a 22/04 
Turma D – 23/04 a 14/05 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                                   Módulo:II 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Correlacionar procedimentos 
e cuidados de enfermagem 
indicados na prevenção, 
tratamento e reabilitação das 
afecções clínicas e cirúrgicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os cuidados de 
enfermagem nos períodos pré 
e pós-operatório, identificando 
as alterações fisiológicas e 
complicações decorrentes da 
cirurgia.  
 
 
 
 
 

Identificar as alterações 
fisiopatológicas nos diversos 
sistemas.  
 Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas diferentes 
patologias.  

 

 

 

 

 

 
Relacionar os cuidados de 
enfermagem nos períodos pré 
e pós-operatório.  
 Identificar as alterações 
fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-
operatório.  

 Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas complicações 
do pós-operatório. 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio em 
unidade de clínica médica e 
clínica cirúrgica, com 
execução dos procedimentos 
e técnicas pertinentes a esse 
estágio, com supervisão 
direta do enfermeiro 
docente. 
 
 
 
 
Avaliação oral. 
Relatório de trabalho de 
campo de estágio. 
Auto avaliação. 
 

Adequação dos 
conhecimentos teóricos a 
pratica. 
Habilidade, iniciativa, 
Interesse, organização, 
Produtividade,  
Ética profissional, 
Cooperação, relações 
Interpessoais, 
Responsabilidade, motivação, 
Entusiasmo, 
Assiduidade, pontualidade, 
Autoconfiança. 
Aprender a partir do erro e 
saber superá-los. 
Postura profissional, 
apresentação pessoal, 
assiduidade, comunicação 
oral e escrita. 
 Registro de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 

Realização dos 
procedimentos de 
enfermagem em setor de 
Clínica Médica e Cirúrgica de 
acordo com os critérios pré-
estabelecidos adequando-se 
a rotina do local respeitando 
as características individuais 
de cada cliente e toda equipe 
profissional de saúde, 
observando as normas e a 
carga horária prevista.  
 
Respostas dadas de forma 
clara com linguagem 
apropriada utilizando-se de 
conceitos pertinentes da 
teoria a prática. 
Registros e exposições orais 
baseados nas necessidades 
do cliente, com orientações 
claras e propositivas, 
devidamente fundamentadas 
em preceitos teóricos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas de Látex, máscaras, termômetro, garrote, canetas, relógio de pulso; óculos de proteção; cadernetas 
para anotação, e material de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 

Bibliografia: Enfermagem Médica Cirúrgica, Editora Senac- S.P. Aplicada nos Vários Sistemas. 

PROFAE – Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

       
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor:       Célia Maria Barcelos Miras                         

                                       Eliana Aparecida Fernandes 

                                       Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti                                      

                                       Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 05/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome do coordenador (a): Helena Vilela Rosa Fadel 

Assinatura:                                                                                        Data: 05/03/2015      
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Etec  

Etec: Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente; Saúde e Segurança.  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

Componente Curricular: LINGUAGENS, TRABALHO E TECNOLOGIA. 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,0 

Professor: Rita de Fátima Parzewski Guimarães 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 - Prestar comunicação técnica:  
 - Orientar familiares e pacientes; 
 - Conversar com paciente; 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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 - Colher informações sobre o paciente; 
 - Registrar intercorrências e procedimentos realizados; 
 - Ler registro de procedimentos realizados e intercorrências; 
 - Elaborar relatório sobre paciente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:     LINGUAGENS, TRABALHO E TECNOLOGIA                                                                                                  
Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Analisar textos técnico-comerciais 
da área de em Enfermagem, por 
meio de indicadores lingüísticos e 
de indicadores extralinguísticos.  
 
Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de enfermagem de 
acordo com as normas e 
convenções específicas. 
 
Pesquisar e analisar informações 
técnicas da área de Enfermagem, 
em diversas fontes, convencionais e 
eletrônicas. 
 
 Definir procedimentos lingüísticos 
que levem a qualidade nas 
atividades relacionada com o 
público consumidor. 
 
 

 

1. 
 
 
 
 

2.
1 
 
 
 
 

2.
2 
 
 
 
 

2.
3 
 
 

3.

Utilizar recursos lingüísticos de coerência 
e de coesão, visando ao atingir objetivos 
da comunicação comercial relativos à 
área de Enfermagem. 
 
Utilizar de instrumentos da leitura e da 
redação técnica, direcionados a área de 
Enfermagem. 
 
 
 
Identificar e aplicar elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativa relacionados à área de 
Enfermagem. 
 
Aplicar modelos de correspondência comercial 
aplicado à área de Enfermagem. 

 
Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas. 
 
Aplicar conhecimentos e regras 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 

Estudos de textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Enfermagem, através 
de:  
 
• indicadores lingüísticos:  
Vocabulário;  
Morfologia;  
Sintaxe;  
Semântica;  
Grafia;  
Pontuação;  
Acentuação, etc.  
  
• indicadores extralinguísticos:  
Efeito de sentido e contextos socioculturais;  
modelos preestabelecidos de produção de 
texto  
 
 
Conceitos de coerência e de coesão 
aplicadas à análise e a produção de textos 
técnicos específicos da área de Informática:  

 Ofícios;  

 Memorandos;  

 Comunicados;  
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1 
 
 

3.
2 
 
 

 
 
 
4.
1 
 

4.
2 
 
 
 

4.
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

linguísticas na execução de pesquisas 
específicas da área de Enfermagem. 
 
 

 
Comunicar-se com diferentes públicos. 

 
Utilizar critérios que possibilitem o 
exercício da criatividade e constante 
atualização da área. 
 

Utilizar a língua portuguesa como 
linguagem geradora de significações, que 

permita produzir textos a partir de 
diferentes idéias, relações e 
necessidades profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

 
 Cartas;  

 Avisos;  

 Declarações;  

 Recibos;  

 Carta-currículo;  

 curriculum vitae;  

 Relatório técnico;  

 Contrato;  

 Memorial descritivo;  

 Memorial de critérios;  

 Técnicas de redação  

 Ata 
 
Parâmetros de níveis de formalidade e de 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação  
 
 
Princípios de terminologia aplicados à área 
de Enfermagem:  
Glossário com nomes e origens dos termos 
utilizados pelo Informática; 
Apresentação de trabalhos de pesquisas;  
Orientações e normas lingüísticas para a 
elaboração do trabalho para conclusão de 
curso. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   LINGUAGENS, TRABALHO E TECNOLOGIA                                                                                                  
Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar recursos 
linguísticos de coerência 
e de coesão, visando ao 
atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área de 
Enfermagem 
 

Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
Enfermagem, através de: • 
indicadores linguísticos:  
Vocabulário;  
Morfologia;  
Sintaxe;  
 
 
 

Exercícios sequenciais, trabalho em 
equipe para o desenvolvimento de 
glossário, aula expositiva  
 
 
 

09-02-2015 à 23-02-2015 

Utilizar recursos 
linguísticos de coerência 
e de coesão, visando ao 
atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área de 
Enfermagem 

Semântica;  
Grafia;  
Pontuação;  
Acentuação etc.  
 

Aulas expositivas 27-02-2015 à 20-03-2015 
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Utilizar recursos 
linguísticos de 
coerência e de coesão, 
visando ao atingir 
objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área de 
Enfermagem 

• indicadores extralinguísticos:  
Efeito de sentido e contextos 
socioculturais; coesão textual 
Modelos preestabelecidos de 
produção de texto.  

Aula expositiva, leitura de textos diversos 
para identificação de elementos de 
coesão e coerência 
Manuseio de dicionários. 
 
 

27-03-2015 à 10-04-2015 

 

Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e a 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
Enfermagem: 

Leitura contextualizada, justificar e atribuir 
significados aos textos lidos, entender 
modelos de textos específicos da área.  
 

17-04-2015 à 08-05-2015 

Utilizar de instrumentos 
da leitura e da redação 
técnica, direcionados a 
área de Enfermagem. 
 
 
Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão em 
artigos e em documentação 
técnico-administrativa 
relacionados à área de 
Enfermagem. 
 

 
 

Ofícios;  
Memorandos;  
Comunicados;  
Cartas;  

 

Apresentação de modelos de textos 
técnicos 
Trabalho em equipe  
Aula expositiva. 
 
 
 
 

15-05-2015 à 29-05-2015 
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Utilizar de instrumentos 
da leitura e da redação 
técnica, direcionados a 
área de Enfermagem. 
 
 
Identificar e aplicar 
elementos de coerência e 
de coesão em artigos e 
em documentação 
técnico-administrativa 
relacionados à área de 
Enfermagem. 
 

Avisos;  
Declarações;  
curriculum vitae;  
  

Aula expositiva e reescrita de modelos 
dos documentos apresentados 

05-06-2015 à 12-06-2015 

Aplicar modelos de 
correspondência 
comercial aplicado à área 
de Enfermagem. 

Relatório técnico;  
Contrato;  
Memorial descritivo;  
Memorial de critérios;  
Técnicas de redação. 

Apresentação de modelos de textos 
técnicos 
Trabalho em equipe  
Aula expositiva. 
 
 

19-06-2015 à 26-06-2015 
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Selecionar e utilizar fontes 

de pesquisa convencionais e 

eletrônicas. 

 

Aplicar conhecimentos e 

regras linguísticas na 

execução de pesquisas 

específicas da área de 

Enfermagem. 

 

Parâmetros de níveis de formalidade e 

de adequação de textos a diversas 

circunstâncias de comunicação. (3) 

 

 
 
 
 
 

Recursos tecnológicos. 

Contextualização, justificar atribuir 

significados  

Apresentação de modelos 

 
 
 
 
 
 

 
03-07-2015 

 

 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO Enfermagem 
Componente Curricular: LINGUAGENS, TRABALHO E TECNOLOGIA. 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar textos técnico-
comerciais da área de 
em Enfermagem, por 
meio de indicadores 
linguísticos e de 
indicadores 
extralinguísticos.  

 
Desenvolver textos 
técnicos aplicados à área 
de enfermagem de 

Utilizar recursos 
linguísticos de coerência e 
de coesão, visando ao 
atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área de 
Enfermagem. 
 
Utilizar de instrumentos 
da leitura e da redação 
técnica, direcionados a 

Estudo dirigido 
 
 
 
 
 
 

Palestra individual 
sobre assunto relativo à 
área. 
 

Sequência lógica das 
técnicas a ser 
executadas. 
 
 
 
 
Palestra individual sobre 
assunto relativo à área. 
 
 

Sequência lógica das 
técnicas a ser 
executadas. 

 
 
 
 

Dominar conhecimentos 
previamente adquiridos. 
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acordo com as normas e 
convenções específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar e analisar 
informações técnicas da 
área de Enfermagem, 
em diversas fontes, 
convencionais e 
eletrônicas. 
Definir procedimentos 
lingüísticos que levem a 
qualidade nas atividades 
relacionada com o 
público consumidor. 
 
 
 

 
 
 

área de Enfermagem. 
Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão em 
artigos e em documentação 
técnico-administrativa 
relacionados à área de 
Enfermagem. 
Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de 
Enfermagem. 

 
Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa 
convencionais e 
eletrônicas. 
 
 
Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na 
execução de pesquisas 
específicas da área de 
Enfermagem. 
 
Comunicar-se com 
diferentes públicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa em textos 
referentes à área. 
 
 
 
 

Redação de textos 
propostos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa em textos 
referentes à área. 
 
 
 
 
Redação de textos 
propostos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dominar conhecimentos 
previamente adquiridos 
 
 
 
Capacidade de realizar a 

atividade proposta, 
utilizando-se de 

fundamentação teórico - 
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Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área. 
 
Utilizar a língua 
portuguesa como 
linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes idéias, relações 
e necessidades 
profissionais 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Seminários. 
 
 
 
 
Estudo dirigido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstrar verbalizando 
com clareza coerência e 
criticidade. 
 
 
Coerência e precisão na 
realização do trabalho 
proposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Organizar informações e 
formular respostas. 
 
 
 
Capacidade de realizar a 
atividade proposta 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Novíssima Gramática – Domingos Paschoal Cegalla 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa - Napoleão Mendes de Almeida 

Técnicas Básicas de Redação – Branca Granatic 

Revistas: do COREN e Revista Paulista de Enfermagem 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

       
      Os estudos de recuperação serão desenvolvidos a partir da identificação de 
dificuldades dos alunos, através da aplicação de avaliações e da resolução de dúvidas 
que surgirem durante o período letivo. 
 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rita de Fátima Parzewski Guimarães 

Assinatura:                                                                                        Data: 23/02/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – do curso de técnico em 
enfermagem apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da habilitação 
profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
escolar. 

O PDT foi elaborado pelo grupo de enfermeiras-docentes que supervisionam o estágio.  

Nome do coordenador (a): Helena Vilele Rosa Fadel Tavares. 

Assinatura:                                                                          Data: 
02/03/2015       
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ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca-SP 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional em Auxiliar de 
Enfermagem. 

Módulo: II 

Componente Curricular: Enfermagem em Centro Cirúrgico II – Estágio 
Supervisionado  

C.H. Semanal: 4 

Professores: Célia Maria Barcelos Miras 
                      Eliana Aparecida Fernandes 
                      Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 
                      Regina Aparecida Cabral 
                      Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

ÁREA DE ATIVIDADES  

A - EFETUAR PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO  
 Apresentar-se situando paciente no ambiente.  
 Arrolar pertences de paciente.  
 Controlar sinais vitais.  
 Mensurar paciente (peso, altura).  
 Higienizar paciente.  
 Fornecer roupa.  
 Colocar grades laterais no leito.  
 Conter paciente no leito.  
 Monitorar evolução de paciente. 
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B - PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
 Puncionar acesso venoso.  
 Oferecer comadre e papagaio.  
 Remover o paciente.  
 Cuidar de corpo após morte  
 
C - ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PRESCRITA  
 Verificar medicamentos recebidos.  
 Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente).  
 Preparar medicação prescrita.  
 Verificar via de administração.  
 Preparar paciente para medicação (jejum, desjejum).  
 Executar antissepsia.  
 Acompanhar tempo de administração de soro e medicação.  
 Administrar, em separado, medicamentos incompatíveis.  
 
D - AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  
 Aprontar paciente para exame e cirurgia.  
 Efetuar tricotomia.  
 Coletar material para exames.  
  
E - REALIZAR INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA  
 Verificar suficiência de equipamento, material cirúrgico e compressas.  
 Verificar resultado e validade da esterilização.  
 Encaminhar material para sala cirúrgica.  
 Posicionar paciente para cirurgia.  
             Posicionar placa de bisturi elétrico  
             Passar instrumentos à equipe cirúrgica.  
             Verificar a quantidade de compressas cirúrgicas.  
             Contar número de compressas, material e instrumental pré e pós-cirurgia.  
             Repor material na sala cirúrgica.  
             Vedar sala cirúrgica  
 
F - TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA  
 Lavar mãos antes e após cada procedimento.  
 Usar equipamento de proteção individual (EPI).  
 Paramentar-se.  
 Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos.  
 Providenciar limpeza concorrente e terminal.  
 Desinfetar aparelhos e materiais.  
 Esterilizar instrumental.  
 Transportar roupas e materiais para expurgo.  
 Acondicionar perfurocortante para descarte.  
 Descartar material contaminado.  
 Tomar vacinas.  
 Seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.  
 
 
 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 
 
 
 

G - PRESTAR COMUNICAÇÃO TÉCNICA  
 Orientar familiares e pacientes.  
 Conversar com paciente.  
 Informar paciente sobre, dia hora e local.  
 Colher informações sobre e com paciente.  
 Comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos.  
 Chamar médico nas intercorrências.  
 Anotar gastos da cirurgia.  
 Etiquetar pertences de paciente.  
 Etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente).  
 Marcar tipo de contaminação do hamper e lixo.  
 Registrar ingesta.  
 Registrar administração de medicação.  
 Registrar intercorrências e procedimentos realizados.  
 Ler registro de procedimentos realizados e intercorrências.  
 Elaborar relatório sobre paciente.  
 Participar de discussão de casos.  
  
H - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
 Trabalhar com ética.  
 Respeitar paciente.  
             Zelar pelo conforto de paciente.  
 Preservar integridade física de paciente.  
 Ouvir atentamente (saber ouvir).  
 Observar condições gerais de paciente.  
 Demonstrar compreensão.  
 Manter ambiente terapêutico.  
 Levar paciente à autossuficiência.  
 Manipular equipamentos.  
 Apoiar psicologicamente o paciente.  
 Calcular dosagem de medicamentos.  
 Incentivar continuidade de tratamento.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        
 
Componente Curricular: Enfermagem em Centro Cirúrgico II                                                                                                       Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

1. Promover assistência integral ao 
paciente cirúrgico conforme a organização, 
estrutura e o funcionamento de um Centro 
Cirúrgico e recuperação pós-anestésica, 
detectando as alterações psicofisiológicas e 
complicações decorrentes da cirurgia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar a estrutura e o funcionamento de 
uma central de materiais e esterilização e a 
atuação da equipe de enfermagem.  
 
 
 
 

1.1 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
1.6 
1.7 
1.8 
 
1.9 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
2.3 
 

 Identificar a estrutura do Centro Cirúrgico.  
 Realizar procedimentos de enfermagem nos 
períodos pré, trans e pós-operatório imediato.  
Registrar ocorrências e cuidados prestados no 
pré, trans e pós-operatório imediato.  
Efetuar o posicionamento correto do cliente/ 
paciente, na mesa cirúrgica, de modo a evitar 
complicações e sequelas.  
Realizar o transporte do cliente/ paciente no 
Centro Cirúrgico e recuperação pós-anestésica.  
 Identificar instrumental cirúrgico.  
Diferenciar tipos de materiais cirúrgicos.  
Identificar a estrutura e funcionamento de uma 
unidade pós-anestésica.  
Detectar o nível de consciência do paciente no 
período de recuperação pós-anestésica.  
 
Analisar a estrutura organizacional e o 
funcionamento da central de materiais e 
esterilização.  
Correlacionar os princípios de assepsia e os 
métodos de esterilização.  
Aplicar técnicas adequadas de manuseio e 
descarte de resíduos, fluídos, agentes 

 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

Locais para Estágio: Centro Cirúrgico, 
recuperação pós-anestésica e central de 
materiais  
Estrutura e funcionamento do Centro 
Cirúrgico, recuperação pós-anestésica e 
central de materiais  
Assistência de enfermagem a clientes/ 
pacientes no Centro Cirúrgico:  
transporte de clientes/ pacientes;  
técnica de escovação e paramentação 
cirúrgica;  
posições na mesa cirúrgica;  
circulação na sala cirúrgica;  
eletrocirurgia;  
drenos e sondas;  
espécimes e membros amputados;  
fios de sutura e agulhas  
Aspectos relativos à instrumentação 
cirúrgica  
Montagem de mesa cirúrgica e preparação 
do campo operatório  
Farmacologia aplicada ao Centro Cirúrgico e 
unidade de recuperação pós-anestésica  
Assistência de enfermagem na recuperação 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 
 
2.5 
 
2.6 
 
2.7 
 
 
 
 
 
 
 

biológicos, físico-químicos e segundo as 
normas de biossegurança. 
Preparar os diversos materiais para 
esterilização.  
Diferenciar os invólucros utilizados nos 
processos de esterilização.  
Aplicar os métodos de controle e validação da 
esterilização.  
Acondicionar os materiais esterilizados de 
acordo com as normas de segurança  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
 
 

anestésica  
Central de material:  
funcionamento, estocagem:  
o fluxo de entrada e saída do material  
técnicas de descontaminação, limpeza, 
preparo, desinfecção, esterilização, 
manuseio e estocagem de materiais  
 Métodos de esterilização:  
autoclave;  
estufa;  
radiação;  
óxido de etileno;  
formaldeído;  
químicos  
Tipos de invólucros para esterilização de 
materiais  
Métodos de controle e validação da 
esterilização  
Gerenciamento e manuseio do descarte de 
resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos 
e químicos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Centro Cirúrgico II                                                                                                       Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar a estrutura do Centro 
Cirúrgico.  
 Realizar procedimentos de 
enfermagem nos períodos pré, trans 
e pós-operatório imediato.  
Registrar ocorrências e cuidados 
prestados no pré, trans e pós-
operatório imediato.  
Efetuar o posicionamento correto do 
cliente/ paciente, na mesa cirúrgica, 
de modo a evitar complicações e 
sequelas.  
Realizar o transporte do cliente/ 
paciente no Centro Cirúrgico e 
recuperação pós-anestésica.  
 Identificar instrumental cirúrgico.  
Diferenciar tipos de materiais 
cirúrgicos.  
Identificar a estrutura e 
funcionamento de uma unidade pós-
anestésica.  
Detectar o nível de consciência do 
paciente no período de recuperação 
pós-anestésica.  

Estrutura e funcionamento do Centro Cirúrgico, 
recuperação pós-anestésica e central de 
materiais  
Assistência de enfermagem a clientes/ pacientes 
no Centro Cirúrgico:  
transporte de clientes/ pacientes;  
técnica de escovação e paramentação cirúrgica;  
posições na mesa cirúrgica;  
circulação na sala cirúrgica;  
eletrocirurgia;  
drenos e sondas;  
espécimes e membros amputados;  
fios de sutura e agulhas  
Aspectos relativos à instrumentação cirúrgica  
Montagem de mesa cirúrgica e preparação do 
campo operatório  
Farmacologia aplicada ao Centro Cirúrgico e 
unidade de recuperação pós-anestésica  
Assistência de enfermagem na recuperação 
anestésica  
Central de material:  
funcionamento, estocagem:  
o fluxo de entrada e saída do material  

 

Criar oportunidades dentro do 
campo de estágio que os alunos 
possam desenvolver as 
competências propostas. 
 
Sistematizar os procedimentos 
de estágio para o aluno sentir-
se seguro para o 
desenvolvimento prático das 
atividades. 
 
Organizar materiais necessários 
para o desenvolvimento das 
atividades. 
 
 Acompanhar passo a passo o 
desenvolvimento de cada 
procedimento. 

 

Turmas rotativas, período da 
manhã, bloco de 23 
aulas/semana:  
 
Turma A – 22/04  a 14/05 
 
Turma B – 25/03  a 22/04 
 
Turma C – 06/06  a 07/07 
 
Turma D – 14/05  a 09/06 

 
Turmas do período da tarde 
às segundas e terças feiras, 
12 hs /semana: 
 
Turma E – 09/02 a 31/03 
 
Turma  F – 31/03 a 25/05 
 
Turma G – 25/05 a 04/07 
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Analisar a estrutura organizacional e 
o funcionamento da central de 
materiais e esterilização.  
Correlacionar os princípios de 
assepsia e os métodos de 
esterilização.  
Aplicar técnicas adequadas de 
manuseio e descarte de resíduos, 
fluídos, agentes biológicos, físico-
químicos e segundo as normas de 
biossegurança. 
Preparar os diversos materiais para 

técnicas de descontaminação, limpeza, preparo, 
desinfecção, esterilização, manuseio e 
estocagem de materiais  
 Métodos de esterilização:  
autoclave;  
estufa;  
radiação;  
óxido de etileno;  
formaldeído;  
químicos  
Tipos de invólucros para esterilização de 
materiais  
Métodos de controle e validação da esterilização  
Gerenciamento e manuseio do descarte de 
resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos e 
químicos  
 
 

Criar oportunidades dentro do 
campo de estágio que os alunos 
possam desenvolver as 
competências propostas. 
 
Sistematizar os procedimentos 
de estágio para o aluno sentir-
se seguro para o 
desenvolvimento prático das 
atividades. 
 
Organizar materiais necessários 
para o desenvolvimento das 
atividades. 
 
 Acompanhar passo a passo o 
desenvolvimento de cada 
procedimento. 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Enfermagem em Centro Cirúrgico II                                                                                                       Módulo: II 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Promover assistência 
integral ao paciente cirúrgico 
conforme a organização, 
estrutura e o funcionamento 
de um Centro Cirúrgico e 
recuperação pós-anestésica, 
detectando as alterações 
psicofisiológicas e 
complicações decorrentes da 
cirurgia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Identificar a estrutura do Centro 
Cirúrgico.  
 Realizar procedimentos de 
enfermagem nos períodos pré, 
trans e pós-operatório imediato.  
Registrar ocorrências e 
cuidados prestados no pré, 
trans e pós-operatório imediato.  
Efetuar o posicionamento 
correto do cliente/ paciente, na 
mesa cirúrgica, de modo a 
evitar complicações e 
sequelas.  
Realizar o transporte do cliente/ 
paciente no Centro Cirúrgico e 
recuperação pós-anestésica.  
 Identificar instrumental 
cirúrgico.  
Diferenciar tipos de materiais 
cirúrgicos.  
Identificar a estrutura e 
funcionamento de uma unidade 
pós-anestésica.  
Detectar o nível de consciência 
do paciente no período de 
recuperação pós-anestésica. 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de Estágio em 
Centro Cirúrgico, Sala de 
Recuperação pós 
anestésica e central de 
materiais, com execução 
dos procedimentos e 
técnicas pertinentes a esse 
estágio, com supervisão 
direta do enfermeiro 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequação dos 
conhecimentos teóricos a 
pratica, Habilidade, Iniciativa, 
Interesse, Organização, 
Produtividade, Compressão, 
Ética profissional, 
Cooperação, Relações 
Interpessoais, 
Responsabilidade, Motivação, 
Entusiasmo, 
Assiduidade, Pontualidade, 
Auto-confiança ; motivação, 
Aprender a partir do erro e 
saber superá-los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos deverão cumprir 
100% da carga horária desse 
estagio, sob a pena de ser 
retido nesse componente, 
pois não completará a carga 
horária mínima exigida para a 
formação do Técnico em 
Enfermagem. 
 
Realização dos 
procedimentos de 
enfermagem em setores de 
acordo com os critérios pré-
estabelecidos adequando-se 
a rotina do local respeitando 
as características individuais 
de cada cliente e toda equipe 
profissional de saúde, 
observando as normas e a 
carga horária prevista.  
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2. Avaliar a estrutura e o 
funcionamento de uma central 
de materiais e esterilização e 
a atuação da equipe de 
enfermagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar a estrutura 
organizacional e o 
funcionamento da central de 
materiais e esterilização.  
Correlacionar os princípios de 
assepsia e os métodos de 
esterilização.  
Aplicar técnicas adequadas de 
manuseio e descarte de 
resíduos, fluídos, agentes 
biológicos, físico-químicos e 
segundo as normas de 
biossegurança. 
Preparar os diversos materiais 
para 
esterilização.  
Diferenciar os invólucros 
utilizados nos processos de 
esterilização.  
Aplicar os métodos de controle 
e validação da esterilização.  
Acondicionar os materiais 
esterilizados de acordo com as 
normas de segurança  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas de Látex, gorros, propés, máscaras, termômetro, garrote, canetas, relógio com ponteiros de 
segundo; cadernetas para anotação, e material de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 
 
Porto, Andréa Organizadora. Curso Didático de Enfermagem. Modulo II - 3ª Edição. São Caetano do Sul, 
SP: Yendis Editora,2007. 
 
Murta, Genida Ferreira. Saberes e práticas. Guia para Ensino e Aprendizado de Enfermagem. Volume 3. 
1ª Edição. S. Caetano do sul SP: Difusão Editora 2006  
 
SENAC, Unidade de Clínica Cirúrgica. Rosa, M.T.L. Manual de Instrumentação Cirúrgica. 1ª Edição. São 
Paulo: Editora Rideel, 2004. 
 
Bruner, Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgico. Editora Guanabara. Rio de Janeiro: Koogan, 2001  
 
Moura, M.L.A. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação Pós-anestésica. 5ed. São Paulo: Editora 
SENAC são Paulo, 2000 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professores: Célia Maria Barcelos Miras                         

                                     Eliana Aparecida Fernandes 

                                     Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

                                     Regina Aparecida Cabral  

                                     Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis 

Assinatura:                                                                                        Data: 27/02/2015 
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome do coordenador (a): Helena Vilela Rosa Fadel Tavares 

Assinatura:                                                   Data: 03/03/2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec: Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico de Enfermagem 

Qualificação: Qualificação Profissional em Auxiliar de 
Enfermagem. 

Módulo: II 

Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica 

C.H. Semanal: 5 

Professor: Célia Maria Barcelos Miras                         

                  Eliana Aparecida Fernandes 

                   Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti                            

                   Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à 
equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de 
outras atividades de Enfermagem, tais como:  
 

 Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  

 Realizar controle hídrico 
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 Fazer curativos;  

 Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  

 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;  

 Colher material para exames laboratoriais;  

 Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;  

 Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;  

 Executar atividades de desinfecção e esterilização.  
 
B – PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
Puncionar acesso venoso.  

Proceder massagem de conforto.  

Trocar curativos.  

Mudar de decúbito no leito.  

Proteger proeminências ósseas.  

Aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco.  

Estimular paciente (movimentos ativos e passivos).  

Proceder à inaloterapia.  

Estimular a função vésico-intestinal.  

Oferecer comadre e papagaio.  

Aplicar clister (lavagem intestinal).  

Ajudar paciente a alimentar-se.  

Instalar dieta enteral.  

Transportar o paciente.  

Cuidar de corpo após morte.  

Monitorar evolução de paciente.  
C – ADMINISTRAR MEDICAÇÃO PRESCRITA  
Verificar medicamentos recebidos.  

Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente).  

Preparar medicação prescrita.  
Verificar via de administração.  

Preparar paciente para medicação (jejum, desjejum).  

Executar antissepsia.  

Acompanhar paciente na ingestão de medicamento.  

Acompanhar tempo de administração de soro e medicação.  

Administrar, em separado, medicamentos incompatíveis. 
D – AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  
Aprontar paciente para exame e cirurgia.  

Efetuar tricotomia.  

Coletar material para exames. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

       
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                          Módulo:II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
Promover assistência integral ao paciente 
em tratamento clínico nas diversas 
patologias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover assistência de enfermagem ao 
paciente em tratamento cirúrgico nos 
períodos pré e pós-operatórios. 
 
 
 
 

 
1.1 
 
1.2 

 
1.3 
 

 
1.4 

 
1.5 
 
 
1.6 
 
1.7 
 
 
2.1 

 
2.2 
 
2.3 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
Identificar as alterações fisiopatológicas nos 
diversos sistemas.  
Relacionar os cuidados de enfermagem nas 
diferentes patologias.  
 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/ 
paciente com vistas à efetividade das ações 
realizadas.  
 Verificar sinais e sintomas decorrentes da 
afecção clínica apresentada pelo cliente/ paciente.  
 Realizar procedimentos e cuidados de 
enfermagem de acordo com a prescrição 
multidisciplinar.  
Orientar o cliente/ paciente sobre técnicas que 
promovam o autocuidado.  
Registrar e anotar ocorrências e os cuidados  
prestados de acordo com exigências e normas.  
 
Realizar os cuidados de enfermagem nos 
períodos pré e pós-operatório.  
 Identificar as alterações fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-operatório.  
 Relacionar os cuidados de enfermagem nas 
complicações do pós-operatório.  
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
Locais para Estágio: Unidades de 
internação hospitalar de tratamento clínico e 
cirúrgico e CCIH  
1. Assistência de enfermagem no tratamento 
clínico e cirúrgico nas patologias dos 
Sistemas:  

 Osteoarticular:  
           o tipos de tração  

 Gastrointestinal;  

 Cardiovascular;  

 Respiratório;  

 Hematopoiético;  

 Linfático;  

 Endócrino;  

 Nefrourinário;  

 Neurológico  
 
Cuidados de enfermagem no pré e pós-
operatório:  

 imediato, mediato e tardio  
 
Assistência de enfermagem nas alterações 
fisiológicas e complicações no pós-
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Colaborar e participar de forma eficaz no 
trabalho desenvolvido pela CCIH 
(Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar) no que compete à enfermagem. 
 
 

 
3.1 
 
 
 
3.2 
3.3 
 
 
 
 
 

 
 Relacionar e utilizar os procedimentos de 
enfermagem utilizados com o trabalho 
desenvolvido pela CCIH, visando à prevenção da 
infecção hospitalar.  
Observar o trabalho desenvolvido pela CCIH.  
Atuar como membro da equipe da CCIH. 

 
4. 
 

operatório  
 CCIH (Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza- CETEC- Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica -2015 

 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                                        Módulo:II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar as alterações 
fisiopatológicas nos diversos 
sistemas.  
Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas diferentes 
patologias.  
Estabelecer comunicação 
eficiente com o cliente/ 
paciente com vistas à 
efetividade das ações 
realizadas.  
Verificar sinais e sintomas 
decorrentes da afecção clínica 
apresentada pelo cliente/ 
paciente.  
Realizar procedimentos e 
cuidados de enfermagem de 
acordo com a prescrição 
multidisciplinar.  
Orientar o cliente/ paciente 
sobre técnicas que promovam 
o autocuidado  
Registrar e anotar ocorrências 
e os cuidados prestados de 
acordo com as exigências e 

 
Assistência de enfermagem no 
tratamento clínico e cirúrgico nas 
patologias dos Sistemas:  

 Osteoarticular:  
           o tipos de tração  

 Gastrointestinal;  

 Cardiovascular;  

 Respiratório;  

 Hematopoiético;  

 Linfático;  

 Endócrino;  

 Nefrourinário;  

 Neurológico 
 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro para o desenvolvimento 
prático das atividades.  

Avaliação baseada em problemas propostos, com 
a finalidade de fazer com que o aluno pratique 
determinadas técnicas de acordo com as 
competências.  
 Discussões em grupo e individual sobre as ações 
de enfermagem realizadas. 
 
Auto avaliação. 
 

Turma A 
14/05 à 09/06 
Turma B 
10/06 à 07/07 
Turma C 
25/03 à 22/04 
Turma D  
22/04 à 14/05  
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e normas.    

Realizar os cuidados de 
enfermagem nos períodos pré 
e pós-operatório.  
Identificar as alterações 
fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-
operatório.  
Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas complicações 
do pós-operatório.  
 

Cuidados de enfermagem no pré e 
pós-operatório:  

 imediato, mediato e tardio  
Assistência de enfermagem nas 
alterações fisiológicas e 
complicações no pós-operatório  
 

Sistematizar os procedimentos de estágio para o 
aluno sentir-se seguro no desenvolvimento prático 
das atividades.  

Discussões em grupo e individual sobre as ações 
de enfermagem realizadas. 
Avaliação baseada em problemas propostos com 
a finalidade de fazer com que o aluno pratique 
determinadas técnicas relativas ao período pré e 
pós operatório, de acordo com as competências.  
  
Auto avaliação. 
 

Turma A 
14/05 à 09/06 
Turma B 
10/06 à 07/07 
Turma C 
25/03 à 22/04 
Turma D  
22/04 à 14/05 

Relacionar e utilizar os 
procedimentos de enfermagem 
utilizados com o trabalho 
desenvolvido pela CCIH, 
visando à prevenção da 
infecção hospitalar.  
Observar o trabalho 
desenvolvido pela CCIH.  
Atuar como membro da equipe 
da CCIH. 
 

CCIH (Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar)  
 

Apresentação sistematizada do trabalho da CCIH 
sua composição e atividades desenvolvidas. 
Discussões em grupo e individual sobre as ações 
de enfermagem realizadas pelo técnico de 
enfermagem que atua como membro da CCIH. 
 

Turma A 
14/05 à 09/06 
Turma B 
10/06 à 07/07 
Turma C 
25/03 à 22/04 
Turma D  
22/04 à 14/05 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                                   Módulo:II 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Promover assistência integral 
ao paciente em tratamento 
clínico nas diversas 
patologias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover assistência de 
enfermagem ao paciente em 
tratamento cirúrgico nos 
períodos pré e pós-
operatórios.  
 
 
 
 

Identificar as alterações 
fisiopatológicas nos diversos 
sistemas.  
 Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas diferentes 
patologias.  

 

 

 

 

 

 
Relacionar os cuidados de 
enfermagem nos períodos pré 
e pós-operatório.  
 Identificar as alterações 
fisiológicas e possíveis 
complicações do pós-
operatório.  
Relacionar os cuidados de 
enfermagem nas complicações 

Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio em 
unidade de clínica médica.  
Acompanhamento na 
execução das técnicas de 
enfermagem pelo aluno 
levantando e sanando 
possíveis dúvidas. 
 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno no 
campo de estágio em 
unidade de  clínica cirúrgica, 
Acompanhamento na 
execução dos procedimentos 
e técnicas pertinentes a esse 
estágio, com supervisão 
direta do enfermeiro docente  

Adequação dos 
conhecimentos teóricos a 
pratica. 
Habilidade, iniciativa, 
Interesse, organização, 
Produtividade,  
Ética profissional, 
Cooperação, relações 
Interpessoais, 
Responsabilidade, motivação, 
Entusiasmo, 
Assiduidade, pontualidade, 
Autoconfiança. 
Aprender a partir do erro e 
saber superá-los. 
Postura profissional, 
apresentação pessoal, 
assiduidade. 
 
 
 
 
 

Realiza os procedimentos de 
enfermagem em setor de 
Clínica Médica de acordo com 
os critérios pré-estabelecidos. 
Adequar-se a rotina do local 
respeitando as características 
individuais de cada cliente e 
toda equipe profissional de 
saúde, observando as normas 
e a carga horária prevista.  
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Colaborar e participar de 
forma eficaz com o trabalho 
desenvolvido pela CCIH 
(Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar), no que 
compete à enfermagem.  
 
 
 
 
 
 

do pós-operatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar e utilizar os 
procedimentos de enfermagem 
utilizados com o trabalho 
desenvolvido pela CCIH, 
visando à prevenção da 
infecção hospitalar.  
Observar o trabalho 
desenvolvido pela CCIH. 

 
Avaliação oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório escrito de trabalho 
da CCIH. 
 
Auto avaliação. 
 

 
 Comunicação oral e escrita. 
  
 
 
Registro de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
Concisão, sequência lógica, 
utilização de termos técnicos. 

 
Responde de forma clara 
utiliza linguagem apropriada e 
conceitos pertinentes da 
teoria à prática. 
Realiza registros e exposições 
orais baseados nas 
necessidades do cliente, com 
orientações claras e 
propositivas, devidamente 
fundamentadas em preceitos 
teóricos. 
Utiliza linguagem técnica, é 
claro e objetivo na escrita e 
conhece o trabalho realizado 
pelos membros de uma CCIH. 
Aponta com clareza as 
dificuldades apresentadas no 
decorrer do estágio e elabora 
soluções baseadas em 
conhecimentos previamente 
adquiridos.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Luvas de Látex, máscaras, termômetro, garrote, canetas, relógio de pulso; óculos de proteção; cadernetas 
para anotação, e material de apoio do conteúdo teórico da disciplina. 

Bibliografia: Enfermagem Médica Cirúrgica, Editora Senac- S.P. Aplicada nos Vários Sistemas. 

Protocolo de Procedimentos - CCIH 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

       
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor:       Célia Maria Barcelos Miras                         

                                       Eliana Aparecida Fernandes 

                                       Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti                                      

                                       Vera Regina Vilhena Coutinho dos Reis 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 24/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após analise, atestamos que o PTD – Plano Trabalho docente – apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da habilitação profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade escolar. 

Nome do coordenador (a): Helena Vilela Rosa Fadel 

Assinatura:                                                                                        Data:  26/02/2015    

  

 
 
 
 
 


