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PERFIL PROFISSIONAL
Ao término do curso, o Técnico em Enfermagem estará apto, de acordo com o Código
de Ética e a Lei do Exercício Profissional, a atuar na promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação dos processos saúde–doença; colaborar com o
atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade em todas as
faixas etárias; promover ações de orientação e preparo do paciente para exames;
realizar cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de
medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e
verificação de sinais vitais, dentre outros; prestar assistência de enfermagem a
pacientes clínicos e cirúrgicos.
O Técnico em Enfermagem estará apto a assistir ao enfermeiro: no planejamento,
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
na prestação de cuidados de enfermagem a clientes em estado grave; na prevenção e
controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na
prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a
pacientes durante a assistência de saúde. Participa dos programas e das atividades
de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos; participa dos
programas de higiene e segurança no trabalho e de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais e do trabalho; executa atividades de assistência de
Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro; integra equipe de saúde.

Qualificação Profissional: Auxiliar de Enfermagem
O Auxiliar de Enfermagem, conforme determinação da lei do exercício profissional,
DECRETO no. 94.406/87, executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à
equipe de enfermagem, 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;
fazer curativos; aplicar oxinoterapia, 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; realizar testes e
proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;
colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de Enfermagem pré- pósoperatórios; circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar
atividades de desinfecção e esterilização. 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 de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação
em saúde, inclusive: orientar 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. Executar os
trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes.
Participar dos procedimentos pós-morte.

Quadro Curricular – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Conc. Diurno

Módulo I

COMPONENTES CURRICULARES

2014
1o.S

ANO / SEMESTRE
2014 2015 2015 2016
2o.S 1o.S 2o.S 1o.S

EN112 Microbiologia e Parasitologia
EN113 Anatomia e Fisiologia Humana

51

51

51

51

IN005

34

34

17

17

Noções de Informática

EN114 Noções Primeiros Socorros
EN115 Enfermagem em Saúde Coletiva I

51

EN117 Higiene e Segurança do Trabalho
EN119 Ética Aplicada à Enfermagem
EN118 Introdução à Enfermagem
EN310 Noções de Dietoterapia

51
34

34

51

51

204

Módulo II

EN212 Estágio Supervisionado de Introd. à Enfermagem
EN208 Enf. em Saúde do Adulto: Situações Clínicas

Módulo III

CARGA
2016 HORÁRIA
2o.S
TOTAL

204
17

17

140

140

68

68

EN209 Enf. em Saúde do Adulto: Situações Cirúrgicas
EN210 Enf. em C.C. e C. de Mat. Esterilizado

68

68

34

34

EN311 Noções de Farmacologia
EN216 Estágio Superv. em Saúde do Adulto: Situações
Cirúrgicas
EN214 Estágio Superv. em Saúde Coletiva I

34

34
40

40

40

40

EN215 Estágio Superv. em C.C. e C. de Mat. Esterilizado
EN213 Estágio Superv. em Saúde do Adulto: Situações
Clínicas
EN218 Enfermagem na Assist. à Saúde da Mulher

40

40

40

40

68

68

EN219 Enf. em Saúde da Criança/Adolescente
EN220 Enfermagem em Saúde do Idoso

51

51
34

34

EN221 Enfermagem em Saúde Coletiva II
EN222 Ética Profissional

51

51

34

34

EN223 Enfermagem em Saúde Neonatal
EN228 Estágio Superv. em Saúde da Criança/Adolescente

51

51

40

40

EN229 Estágio Superv. em Saúde da Mulher
EN230 Estágio Superv. em Saúde Neonatal

40

40

40

40

EN231 Estágio Superv. em Saúde Coletiva II
EN316 Introdução ao Trab. Científico

40

40
34

34

EN317 Enf. na Assit. ao Paciente Crítico
EN319 Org. Proc. Trab.

68

68

68

68

EN320 Enf. em Saúde Mental
EN323 Estágio em Saúde Mental

51

51

40

40

EN516 Estágio Atend. de Enfermagem ao Paciente Crítico
EN517 Estágio Superv. em Pronto Socorro

40

40

40

40

EN324 Estágio Superv. em Org. Proc. Trab.

40

40

CARGA HORÁRIA TOTAL

204

289

361

279

330

381

ITINERÁRIO FORMATIVO
MÓDULOS I e II e Estágio Supervisionado de 460h– Formação Inicial em AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MÓDULOS I, II e IIIe Estágio Supervisionado de 620h - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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Quadro Curricular – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – VESPERTINO –
Concomitância Externa a partir da segunda série do Ensino Médio
CARGA HORÁRIA

Módulo III

Módulo II

Módulo I

COMPONENTES CURRICULARES

2014
1o S

2014
2o S

CARGA
2015
1o S

2015
2o S

HORÁRIA
TOTAL

EN112

Microbiologia e Parasitologia

51

51

EN113

Anatomia e Fisiologia Humana

51

51

IN005

Noções de Informática

34

34

EN114

Noções Primeiros Socorros

17

17

EN115

Enfermagem em Saúde Coletiva I

51

51

EN119

Ética Aplicada à Enfermagem

51

51

EN117

Higiene e Segurança do Trabalho

34

34

EN118

Introdução à Enfermagem

204

204

EN212

Estágio Superv. de Introdução à Enfermagem

EN208
EN209

140

140

Enfermagem em Saúde do Adulto: Situações Clínicas

68

68

Enfermagem em Saúde do Adulto: Situações Cirúrgicas

68

68

EN210

Enfermagem em Centro Cirúrg. e C. de Mat. Esterilizado

34

34

EN311

Noções de Farmacologia

34

34

EN216

Estágio Superv. em Saúde do Adulto: Situações Cirúrgicas

40

40

EN214

Estágio Superv. em Saúde Coletiva I

40

40

EN215

Estágio Superv. em C. Cirúrg. e C. de Mat. Esterilizado

40

40

EN213

Estágio Superv. em Saúde do Adulto: Situações Clínicas

40

40

EN310

Noções de Dietoterapia

17

17

EN218

Enfermagem na Assist. à Saúde da Mulher

68

68

EN219

Enf. em Saúde da Criança/Adolescente

51

51

EN220

Enfermagem em Saúde do Idoso

34

34

EN221

Enfermagem em Saúde Coletiva II

51

51

EN222

Ética Profissional

34

34

EN223

Enfermagem em Saúde Neonatal

51

51

EN228

Estágio Superv. em Saúde da Criança/Adolescente

40

40

EN229

Estágio Superv. em Saúde da Mulher

40

40

EN230

Estágio Superv. em Saúde Neonatal

40

40

EN231

Estágio Superv. em Saúde Coletiva II

40

40

EN316

Introdução ao Trabalho Científico

34

34

EN317

Enfermagem na Assistência ao Paciente Crítico

68

68

EN319

Organização do Processo de Trabalho

68

68

EN320

Enfermagem em Saúde Mental

51

51

EN323

40

40

EN516

Estágio Superv. em Saúde Mental
Estágio Superv. Atend. De Enfermagem ao Paciente
Crítico

40

40

EN517

Estágio Superv. em Pronto Socorro

40

40

EN319

Estágio Superv. em Org. Proc. Trab.

40

40

CARGA HORÁRIA TOTAL

493

504

466

381

ITINERÁRIO FORMATIVO
MÓDULOS I e II e Estágio Supervisionado de 460h- Formação Inicial em AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MÓDULOS I, II e III e Estágio Supervisionado de 620h- TÉCNICO EM ENFERMAGEM

1844

DISCIPLINAS
EN112

Microbiologia e Parasitologia (MicBio)

Microbiologia e Parasitologia; Evolução da Microbiologia; Conceito e classificação dos
microorganismos; Meios de Transmissão das Doenças; Flora Normal do Corpo Humano;
Principais doenças causadas por bactérias; Principais doenças causadas por vírus; Principais
patologias causadas por fungos; Principais doenças causadas por protozoários; Principais
doenças causadas por vermes e ectoparasitas. Contaminações e os processos de limpeza,
desinfecção e esterilização. Imunidade e mecanismos de defesa e resistência ao ataque do
agente infeccioso.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos: nenhum
EN113
Anatomia e Fisiologia Humana (AnaFis)
Conceitos gerais, divisão do corpo humano, posições, planos e constituição do corpo humano.
Sis-tema tegumentar: a pele e seus anexos – sis-tema esquelético, sistema muscular, sistema
sangüíneo, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema vascular, sistema digestivo, sistema
urinário, sistema reprodutor, sistema nervoso, órgãos dos sentidos, glândulas endócrinas.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos: nenhum
EN114
Noções de Primeiros Socorros (PriSoc)
Noções básicas de primeiros socorros. Desmaio. Queimaduras. Ferimentos e hemorragias.
Corpos estranhos. Quedas. Fraturas. Perda de consciência. Convulsão.
Carga Horária: 17
Pré - Requisitos: nenhum
EN115
Enfermagem em Saúde Coletiva I (EnfSau)
Conceito de Saúde e Doença; História Natural das Doenças; Recursos de saúde disponíveis na
comunidade (Atenção primária, secundária e terciária);Higiene e profilaxia: fatores geradores
das cáries dentárias e das doenças periodentais, Intervenção do profissional na educação para
a saúde, Higiene corporal; Saúde e cidadania; Saneamento básico e do meio contextualizando
com a saúde: saneamento do ar, saneamento da água, saneamento do lixo / lixo hospitalar,
saneamento das habitações, saneamento dos locais de trabalho, seleção, descarte e
reciclagem do lixo; Zoonoses; Contaminação radioativa – fontes, prevenção e controle;
Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos, químicos e
radioativos.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos: nenhum
EN 214
Estágio Supervisionado Saúde Coletiva I
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos: EN115&EN212
IN005

Noções de Informática (Inform)

Noções Gerais sobre a origem e aplicações dos Computadores. Processador de Texto
Microsoft Word. Ms – Office – Excel 2000. Power Point – Criar apresentações. Internet.
Carga Horária: 34

Pré - Requisitos: nenhum

EN117
Higiene e Segurança do Trabalho (HigSeg)
Saúde mental e do trabalho: importância das atividades físicas, importância do lazer, nutrição e
Saúde, sono; Saúde e segurança no trabalho (Precaução Padrão); Prevenção do acidente de
trabalho; Fatores de risco para acidente de trabalho (A. T.); EPI e EPC – Tipo, uso, legislação
vigente; Causas do acidente de trabalho; CIPA – Organização, funcionamento e legislação;
Procedimentos legais em relação ao A. T.; Ergonomia no trabalho; Códigos e símbolos
específicos para a segurança do trabalho; Doenças Ocupacionais; Globalização na vida do
trabalhador; O amor no trabalho; Qualidade de vida do trabalhador; Stress na vida do
trabalhador; AIDS no ambiente de trabalho.
Carga Horária: 34
Pré - Requisitos: nenhum

EN118

Introdução à Enfermagem (IntEnf)

Prática Hospitalar: Lavagem das mãos. Assepsia médico-cirúrgica. Unidade do
paciente/Unidade de enfermagem. Necessidades de higienização. Medidas de conforto e
segurança: transporte, imobilização. Sinais vitais. Observações, anotações, prescrição médica
e de enfermagem, admissão, alta, transferência. Procedimentos terapêuticos, oxigenoterapia.
Necessidade de nutrição e hidratação. Dados antropométricos – peso, altura, mensuração.
Administração de medicamentos. Noções de farmacologia, vias de administração, cálculo de
medicação. Necessidade de eliminações, sondagens. Coleta de exames. Necessidade de
integração cutâneo-mucosa, curativos. Assistência aos pacientes agonizantes, preparo do
corpo pós-morte. Termos técnicos
Carga Horária: 204
Pré - Requisitos: nenhum
EN 212
Estágio Supervisionado Introdução Enfermagem (EstSIE)
Carga horária: 140h
Pré-Requisitos: EN112&EN113&EN118

EN119
Ética Aplicada à Enfermagem (EPAE)
Fases do desenvolvimento humano: características gerais do ser humano sadio: bases do
desenvolvimento - gestação e nascimento, crescimento e maturação, adolescência, vida
adulta, senilidade; Necessidades humanas básicas e a ação do cuidar do Técnico de
Enfermagem; Relações interpessoais; Comunicação efetiva nas relações interpessoais; A
importância do ouvir em Enfermagem; A importância do trabalho em equipe na Enfermagem;
Marketing Pessoal; Características psicológicas da hospitalização nas diversas fases do
desenvolvimento; Resposta Humana à doença: Fases da Doença; Aspectos psicológicos dos
pacientes com doenças agudas e crônicas; Conceituar e textualizar o que é a ética e a
importância de condutas éticas no dia a dia da Enfermagem; Relação entre ética e moral; A
importância dos valores éticos na Enfermagem: responsabilidade individual e coletiva,
liberdade e consciência, cooperação, respeito; Principais legislações. Sigilo profissional.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos: nenhum

EN208
Enfermagem em Saúde do Adulto: Situações Clínicas (ESASCI)
Organização, estrutura e funcionamento de uma Unidade de Internação Clínica; Precauções:
aérea, gotícula, contato; Noções básicas de fisiopatologia, prevenção, tratamento e reabilitação
das afecções clínicas e cirúrgicas mais comuns no adulto e no idoso: assistência de
Enfermagem aos pacientes com patologias endócrinas; Assistência de enfermagem ao
paciente oncológico; Assistência de enfermagem aos pacientes com patologias hematológicas;
Hemoderivados; Assistência de enfermagem ao paciente (clínico e cirúrgico) com patologias do
aparelho digestório; Assistência de enfermagem ao paciente clínico e cirúrgico com disfunção
no sistema genito urinário e reprodutor; Assistência de Enfermagem nas cirurgias ortopédicas e
traumatológicas; Assistência de Enfermagem ao paciente com meningite e hepatite; Drenos,
cateteres e sondas utilizadas nas diversas cirurgias; Drenagem de tórax e assistência de
Enfermagem.
Carga Horaria: 68
Pré - Requisitos: EN112 & EN113 & EN118
EN 213
Estágio Supervisionado Saúde do Adulto Clinicas ( ESASCI)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos: EN212&EN208&EN209
EN209
Enfermagem em Saúde do Adulto: Situações Cirúrgicas (ESASCi)
Introdução à enfermagem cirúrgica; Organização, estrutura e funcionamento de uma unidade
de Internação Cirúrgica; Características, necessidades e expectativas dos pacientes cirúrgicos;
Fases do paciente cirúrgico: pré, trans e pós-operatório e seus cuidados específicos; Infecções
hospitalares cirúrgicas: prevenção e controle; Técnicas básicas de preparo físico no pré –
operatório; Técnicas de transporte do paciente no pré e no pós-operatório; Cuidados de
Enfermagem no pós – operatório: - imediato, mediato e tardio nas cirurgias mais comuns;
Desconfortos e complicações no pós – operatório: - sinas, sintomas e cuidados de
enfermagem; Drenos, cateteres e sondas utilizadas nas diversas cirurgias; Noções básicas de
fisiopatologia, prevenção, tratamento e reabilitação das afecções clínicas e cirúrgicas mais
comuns no adulto e idoso - assistência de enfermagem aos pacientes portadores de
patologias vasculares; Doenças Arteriais; Doenças Venosas; Assistência de Enfermagem aos
pacientes com patologias Cardíacas; Assistência de Enfermagem ao paciente Neurológico;

Assistência de Enfermagem aos pacientes com Patologias Respiratórias; Traqueostomia e
assistência de enfermagem; entubação endotraqueal e assistência de enfermagem; técnica de
aspiração oro traqueal; assistência de enfermagem ao paciente com distúrbio respiratório.
Carga Horaria: 68
Pré - Requisitos: EN112 & EN113 & EN118
EN 216
Estágio Supervisionado Saúde do Adulto Cirúrgicas (EstSAd)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos: EN208&EN209&EN212

EN210
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado
(EnfCC)
Histórico da cirurgia; Unidade cirúrgica: planta física; Atendimento físico, espiritual e psicológico
no C.C; Equipe cirúrgica e suas funções; Preparo da equipe cirúrgica: técnica de
paramentação; Circulação na sala cirúrgica; Preparo da sala: posição do paciente na mesa
cirúrgica. Rotinas de limpeza da sala; Hemostasias: conceitos, métodos; Terminologia cirúrgica;
Classificação das cirurgias por potencial de contaminação; Anestesias: conceitos, tipos, ação
dos principais anestésicos, cuidados de enfermagem; Infecção no C.C.; Recuperação Pós
Anestésica: conceito, elementos da unidade, equipamentos e materiais, cuidados de
enfermagem na recuperação pós-anestésica. Enfermagem em Centro de Mate-rial Esterilizado
(CME). Planta física: circulação de materiais. Lavagem de materiais. Técnicas de preparo dos
diversos tipos de materiais. Técnicas de esterilização. Guarda e distribuição dos materiais.
Montagem de carros cirúrgicos. Esterilização: processos físicos e químicos.; Instrumentação
cirúrgica: Atribuições do instrumentador cirúrgico, degermação das mãos, paramentação
cirúrgica, calçar as luvas estéreis, disposição do instrumental cirúrgico nas mesa; Meios de
comprovação e validação da esterilização química e biológica – monitorização dos processos
de esterilização: indicadores químicos, indicadores biológicos, integradores químicos, teste de
Bowie Dick (somente para as autoclaves a alto-vácuo).
Carga Horaria: 34
Pré - Requisitos: EN112 & EN118

EN 215
Estágio Supervisionado Centro Cirúrgico e Central de Material Esterelizado
(Est.CCi)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos: EN210&EN212
EN311
Noções de Farmacologia (Farmac)
História da Farmacologia; Noções de Farmacologia; Conceitos básicos: Medicamento, Forma
farmacêutica, Toxicologia Terapêutica, Nomenclatura das drogas, Posologia, Classificação das
drogas (Dose, Dose mínima, Dose máxima, Dose de manutenção, Dose tóxica,Dose letal;
Efeitos secundários: Iatrogenias, Interação medicamentosa, Intoxicações, Reações
adversas;Fatores que influenciam a dosagem;Classificação das drogas; Ação das drogas no
organismo;Absorção, distribuição, metabolismo e excreção; Forma de apresentação dos
medicamentos;Fatores que modificam os efeitos das drogas; Nomenclatura das
drogas;Qualidade dos medicamentos;Cuidados no manuseio de medicamentos;Interações
medicamentosas; Princípios gerais para a administração de medicamentos; Drogas utilizadas
em urgências; Drogas que atuam no Sistema nervoso Central; Drogas que atuam no Sistema
Nervoso Autônomo; Antibióticoterapia; Sulfonamidas; Antivirais; Drogas que atuam no Sistema
Endócrino;Drogas que atuam no sistema Respiratório; Drogas que atuam no sistema
Cardiovascular; Drogas que atuam no sistema Digestório; Drogas que atuam no sistema
Genitourinário;Quimioterapia e Antineoplásicos.
Carga Horaria: 34
Pré - Requisitos: EN118
EN310
Noções de Dietoterapia (Dietot)
Dietoterapia: definição e finalidade; A Enfermagem e o Serviço de Nutrição e Dietética; Relação
entre necessidade calórica e atividade corporal do homem; Dietas nas diferentes etapas da
vida: gestante, lactente, pré – escolar, adolescente, adulto e Idoso; Dietas hospitalares Classificação:Valores Nutritivos: Dieta Geral, Dieta Carente, Dieta excessiva; Valores
Quantitativos: Super Alimentação, Dietas com aumento parcial de nutrientes ou quilocalorias;
Dietas com diminuição parcial de nutrientes ou quilocalorias; Dietas com omissão de algum
componente: (dieta sem sal ou assódica); Consistência: Dieta Geral: Dieta pastosa, Dieta
Leve, Dieta líquida, Dieta branda; Dietas utilizadas em Clínica Geral; Dietas utilizadas em

clínica cirúrgica: (Gastrostomias, Jejunostomias, Colostomias); Alimentação enteral:
(Finalidades, Composição, Cuidados de Enfermagem); Nutrição parenteral: (Indicações,
Composições, Cuidados de Enfermagem); Interação entre drogas e nutrientes.
Carga Horária: 17
Pré - Requisitos: Nenhum
EN218
Enfermagem na Assistência à Saúde da Mulher (EnfSMU)
Aparelho genital feminino e masculino; Exames ginecológicos e complementares; Principais
patologias sexualmente transmissíveis: Condiloma acuminado, Vírus HPV, Linfogranuloma
venéreo, AIDS, Sífilis, Gonorréia, Cancro Mole; Patologias mais comuns nas mulheres e
atenção de enfermagem: infecções do aparelho genital feminino, endometriose, incontinência
urinária, cirurgias mais comuns, assistência de enfermagem; tumores: benignos, malignos;
patologias mamárias: mastite,displasias mamárias, neoplasias mamárias; Planejamento
familiar; Menopausa; Reprodução humana; Diagnóstico de gravidez; Pré-natal; Parto;
Puerpério; Aborto;Organização, estrutura e funcionamento das unidades de ginecologia e
obstetrícia.
Carga Horaria: 68 Pré-Requisitos:EN208&EN209&EN311&EN212
EN 229
Estágio Supervisionado Saúde da Mulher (EnfSMU)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos:
N208&EN209&EN210&EN213&EN214&EN215&EN216&EN218&EN219

EN219
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (EnfSCA)
Crescimento e desenvolvimento normal da criança e adolescente; Comportamento sexual de
risco; Patologias mais comuns na criança e no adolescente - Doenças Gastro Intestinais:
Mucoviscidose, Doenças diarréicas, Deficiências Nutricionais, Marasmo, Kwashiokor; Doenças
Respiratórias: Bronquiolite, Pneumonia; Doenças Cardíacas; Cuidados de Enfermagem em
pediatria; Farmacologia, cálculos e administração de medicamentos em pediatria; Organização,
estrutura e funcionamento das unidades de Pediatria; Normas técnicas sobre funcionamentos
de aparelhos e equipamentos
específicos; Prevenção de acidentes na infância/
acidentes domésticos; Estatuto da criança e adolescente; Noções das principais situações de
risco que envolve a criança; Noções das principais situações de risco que envolve o
adolescente; Atendimento de urgência e emergência.
Carga Horária: 51 Pré- Requisitos : EN208&EN209&EN211&EN212
EN228 Estágio Supervisionado Saúde da Criança e do Adolescente (EstCrA)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos:
EN208&EN209&EN311&EN213&EN216&EN218&EN219
EN220
Enfermagem em Saúde do Idoso (EnfSId)
Gerontologia;Histórico; O envelhecimento: aspectos biológicos, aspectos psicológicos,
aspectos sociais do envelhecimento; Fisiopatologia do envelhecimento; Quem é o idoso?; O
processo de Envelhecimento: mudanças funcionais; Alterações na saúde do idoso e cuidados
específicos; Psicogerontologia: definições, características do envelhecimento psicossocial,
comunicação eficaz com o idoso, maus tratos ao idoso; Cuidados de enfermagem com o idoso
em situações especiais; cuidados com o idoso hospitalizado; cuidados com o idoso terminal;
prevenção de quedas e outros acidentes; Estatuto do Idoso; Assistência de enfermagem ao
paciente idoso portador de Alzeihmer e doença de Parkinson; Importância dos cuidados na
assistência domiciliar.
Carga Horária: 34
Pré - Requisitos: EN208 & EN209& EN212
EN221
Enfermagem em Saúde Coletiva II (EnfSCo)
Aspectos históricos da promoção da saúde; SUS- Sistema Único de Saúde: definição;
Epidemiologia: conceito e importância, objetivos, medidas e indicadores de saúde, vigilância
epidemiológica, trabalho de entidades e órgãos responsáveis por medidas de execução,
combate, controle e indicação de doenças transmissíveis: hanseníase, DST, Tuberculose
doenças de notificação compulsória, ações de enfermagem na epidemiologia, Noções de
fisiopatologia, das doenças transmissíveis prevalentes na região, focos de contaminação, vias
de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamento dessas doenças; Esquema de
Imunização nas doenças imunopreviniveis - Vacinação-PNI: protocolos, diretrizes, normas
técnicas, efeitos adversos das vacinas, controle da rede de frio, conservação das vacinas;

Protocolos dos programas institucionais de promoção de saúde e da qualidade de vida: saúde
da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do idoso, da família; Vigilância Sanitária:
ações da vigilância sanitária em relação a produtos alimentares, domiciliares, medicamentos,
serviços de saúde e meio ambiente.
Carga Horária: 51
Pré
Requisitos:
EN208
&
EN209
&
EN115&EN213&EN214&EN215&EN216

EN 231
Carga

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II (EstSCo)
horária:
40h
Pré-Requisitos:EN208&EN209&

EN210&EN213&EN214&EN215&EN216&EN218&EN219

EN222
Ética Profissional (EticaP)
Código ética profissional de enfermagem (Lei do Exercício Profissional): Imperícia, Negligência,
Imprudência: Lei dos direitos do paciente/cliente e família; Código de defesa do Consumidor;
Noções gerais da Bioética: princípios, o profissional de enfermagem frente aos principais
dilemas é-ticos: (eutanásia/ distanásia, paciente agonizante, morte e morrer, transplante de
órgãos, recusa de transfusão de sangue por convicção religiosa, aborto/ estupro, suicídio);
latrogenias; Comissão de Ética; Humanização do Cuidado.
Carga Horária: 34
Pré
Requisitos:
EN119&EN118&EN208&EN209&EN212&EN213&EN214&EN215&EN216

EN223
Enfermagem em Saúde Neonatal (EnfNEO)
Conceitos básicos em neonatologia; Controles de infecção neonatal; Características do RN
normal/pré-termo; Cuidados de enfermagem com o RN desde o nascimento até o 28º dia de
vida; O RN pré-termo; Fototerapia; Normas técnicas sobre funcionamento de aparelhos e
equipamentos (incubadora e berço aquecido); Alojamento conjunto e amamentação; Principais
anomalias congênitas: Tetralogia de Fallot, CIA / CIV, pé torto congênito / luxação de quadril,
atresia de esôfago, hidrocefalia; Organização de estrutura e funcionamento da unidade de
neonatologia; Teste do pezinho e orelhinha; Hipoglicemia neonatal.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos:EN118&EN119&EN213&EN216
EN 230
Carga

Estágio Supervisionado em Saúde Neonatal II (EstNEO)
horária:
40h
Pré-Requisitos:EN208&EN209&

EN210&EN213&EN214&EN215&EN216&EN218&EN219

EN316
Introdução ao Trabalho Científico (IntrTC)
Concei-to de ciência: conhecimento, conhecimento científico, método e técnica. Ética e pesquisa. Conceito de pesquisa. Glossário de ter-mos técnicos. A leitura e o estudo de textos:
aprender a estudar. Desenvolvimento de fi-chas de leitura. Etapas da construção de um
método científico. Fases de um trabalho cien-tífico: escolha do tema, revisão da literatura,
problema, objetivos, esquema de trabalho. Estrutura de apresentação de um trabalho: capa,
sumário, texto (introdução, desenvol-vimento e conclusão), referências bibliográfi-cas.
Carga Horária: 34
Pré - Requisitos: EN228&EN229&EN230&EN231

EN317
Enfermagem na Assistência ao Paciente Crítico (EnfPac)
Estrutura, organização e funciona-mento de um serviço de emergência; Unidades de resgate,
serviços (SAMU< bombeiros)/ situação atual; Conceito urgência e emergência; Agravos à
saúde e acidentes que ameaçam a vida e caracterizam situações de emergência e urgência:
grandes queimaduras, PCR, insuficiência respiratória, choque: Normas técnicas sobre
funcionamento e utilizações de aparelhos e equipamentos; Noções de fisiopatologia da PCR e
técnica de reanimação; Noções de fisiopatologia dos vá-rios estados de choque; Epidemologia
do trauma; Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado; Fisiopatologia dos sistemas- Neurológico; Cardiovascular; genito-Urinário; Digestório; Respiratório; Cetoacidose
diabética: fisiopatologia, sinais e sintomas, Cuidados de enfermagem; Choque: Séptico,
Neurogênico, Hipovolêmico, Cardiogênico, Anafilático, assistência de Enfermagem; Grandes
Queimados: Classificação, tipos, Cuidados de Enfermagem; Paciente em morte encefálica:

Protocolo, transplante; Tétano; Fisiopatologia; cuidados de Enfermagem; In-oxicações;
Transplantes e Assistência de Enfermagem.
Carga Horária: 68
Pré - Requisitos: EN228 & EN229 & EN230 & EN 231

EN 516
Estágio Atendimento de Enfermagem ao Paciente Crítico (EstPac)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos:EN228&EN229&EN230&EN231
EN 517 Estágio em Pronto Socorro (EstPS)
Carga horária: 40h Pré-Requisitos:EN228&EN229&EN230&EN231
EN319
Organização do Processo de Trabalho (OrgPTr)
Definição de administração; Função da administração; História da enfermagem; Legislação
Educacional relativa à formação dos diferentes níveis profissionais da enfermagem; Formas de
trabalho: emprego formal, cooperativas, cuidado domiciliar, contrato temporário, trabalho
autônomo, jornada de trabalho; Processos de trabalho em enfermagem: divisão técnica do
trabalho, planejamento e organização da assistência (plano de cuidado); Parâmetros para
avaliação daqualidade da assistência da enfermagem (Qualidade total): grau de satisfação do
cliente, baixo índice de infecção nas unidades de enfermagem etc.; Entidades de classe –
Aben, Cofen, Coren, Sindicato (suas finalidades); Conseqüências administrativas em relação
ao mau uso dos materiais e equipamentos; Técnicas e princípios das anotações de ocorrências
e serviços (sistema de registro); Leis trabalhistas/contratos e organização de trabalho;
Organização, estrutura e funcionamento da enfermagem dentro das instituições de saúde,
hospitais/clínicas/ambulatórios/posto de saúde, entre outras (organograma de enfermagem,
atribuição do serviço de enfermagem); Instituição de saúde e tipos de hospitais; Liderança;
Trabalho em equipe; Metodologia de comunicação interpessoal; Recursos materiais / Recursos
humanos; Comissão de controle de infecção hospitalar.
Carga Horária: 68
Pré - Requisitos: EN228&EN229&EN230&EN231
EN324 Estágio em Organziação do processo de Trabalho (EstOPT)
Carga horária: 40h Pré-Requisitos: EN228 & EN229 & EN230 & EN231
EN320
Enfermagem em Saúde Mental (EnfSMe)
Evolução histórica da assistência a Saúde Mental e da Psiquiatria; Noção de política de Saúde
Mental no Brasil; Estruturas de diversos níveis de atenção a Saúde Mental; Princípios que
regem a assistência de Saúde Mental; Medidas de prevenção de distúrbios mentais;
Categorias de transtornos mentais e de comportamento; Classificação das doenças mentais,
drogaditos, e seus determinantes; Sinas e sintomas, formas de tratamento e assistência de
enfermagem nos principais transtornos mentais agudos e crônicos: Transtornos da Ansiedade,
Transtornos do Humor, Transtornos da Personalidade (Esquizofrenia), Transtornos
Bipolar,Abuso de álcool e drogas; Procedimentos e cuidados de enfermagem em S.M e
emergências psiquiátricas; Noções sobre as diversas modalidades de recreação:ludoterapia,
musicoterapia, atividades físicas e artísticas, horticultura, jardinagem e etc., oficinas de
trabalho; Técnicas de contenção; Noções de psicofarmacologia; Funções psíquicas.
Carga Horária: 51
Pré - Requisitos: EN228&EN229&EN230&EN231
EN 323
Estágio Supervisionado em Saúde Mental(EstSaM)
Carga horária: 40h
Pré-Requisitos:EN228&EN229&EN230&EN231

