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III.1 Técnico em Enfermagem
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.
O aluno ao concluir o curso Técnico em Enfermagem deverá ter adquirido as
competências gerais da área profissional saúde, conforme a Resolução CNE/CEB No
04/1999, Parecer CNE/CEB no16/99 e Indicação CEE no. 08/2000: Identificar os
determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Identificar a estrutura e
organização do sistema de saúde vigente.Identificar funções e responsabilidades dos

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

Quadro Curricular – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – VESPERTINO –
Concomitância Externa a partir da segunda série do Ensino Médio
ANO/SEMESTRE
COMPONENTES CURRICULARES
Códigos
EN122
EN123
EN125
EN126
EN127
EN128

1º Ano

EN130
EN131
EN259
EN260
EN235
EN261
EN262
EN263
EN264

EN232
EN265
EN266
EN267
EN268
EN269
EN270
EN271

2º Ano

EN272
EN273

Microbiologia e Parasitologia
Anatomia e Fisiologia Humana
Enfermagem em Saúde Coletiva I
Introdução ao Trabalho Científico
Ética Aplicada à Enfermagem I
Noções de Biossegurança e Saúde do Trabalhador
Farmacologia Aplicada à Enfermagem I
Fundamentos de Enfermagem

1º ANO
2º ANO
Carga Horária
1º
S 2º S 3º S 4º S
34
34
68
68
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
204
204

Estágio Supervisionado de Fundamentos em Enfermagem
Enfermagem em Saúde do Adulto
Farmacologia Aplicada à Enfermagem II
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização

144
136
34

144
136
34

34

34

Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto
Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I
Estágio Supervisionado em Centro Cirúrgico e Centro de
Esterilização

84
42

84
42

42

42

Noções de Nutrição Aplicada a Enfermagem
Enfermagem na Assistência à Saúde da Mulher

34
68

34
68

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente

51

51

Ética Aplicada à Enfermagem II
Enfermagem em Saúde Coletiva II
Enfermagem em Saúde Neonatal
Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente
Estágio Supervisionado em Saúde Neonatal
Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II
Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e do Recém Nascido

34
51
51
42
42
42
42

34
51
51
42
42
42
42

Organização do Processo de Trabalho
51
Enfermagem em Saúde do Idoso
34
EN251
Metodologia do Trabalho Científico
34
EN276
Enfermagem em Cuidados Intensivos
68
EN277
Enfermagem em Urgência e Emergência
34
EN278
Enfermagem em Saúde Mental
51
EN279
Estágio Supervisionado em Saúde Mental
42
EN280
Estágio Supervisionado em Cuidados Intensivos
42
EN281
Estágio Supervisionado em Urgência e Emergência
42
EN282
Estágio supervisionado em Organização do Processo de Trabalho
42
CARGA HORÁRIA TOTAL
476 516 457 440
ITINERÁRIO FORMATIVO
1º E 2º Ano – Técnico em enfermagem
Carga Horária: 1241 horas de Teoria e 648 horas de Estágio Supervisionado
EN274
EN275

51
34
34
68
34
51
42
42
42
42
1889

DISCIPLINAS - CURSO 49 – CONCOMITÂNCIA EXTERNA
EN 122 Microbiologia e Parasitologia
Microbiologia e Parasitologia: apresentação de conceitos;Microrganismos que habitam
no homem.Microbiologia Moderna: característica dos microrganismos; unidades
utilizadas em microbiologia; flora normal do corpo humano; infecção e defesa orgânica
como resposta.Virologia: definição, principais agentes etiológicos, doenças infecciosas
mais prevalentes, modos e períodos de transmissão, manifestações clínicas, formas
para o diagnóstico e tratamento e cuidados de enfermagem realizados.Bacteriologia:
definição, principais agentes etiológicos, doenças infecciosas mais prevalentes, modos
e períodos de transmissão, manifestações clínicas, formas para o diagnóstico e
tratamento e cuidados de enfermagem realizados.Micologia: definição, principais
agentes etiológicos, doenças infecciosas mais prevalentes, modos e períodos de
transmissão, manifestações clínicas, formas para o diagnóstico e tratamento e
cuidados de enfermagem realizados.Doenças parasitárias mais prevalentes: definição,
vetor, agentes etiológicos, modos e períodos de transmissão, manifestações clínicas,
formas para o diagnóstico e tratamento e cuidados de enfermagem realizados
Carga horária: 34 horas

Pré-requisitos: nenhum

EN 123 Anatomia e Fisiologia Humana

Conceitos gerais; divisão do corpo humano; posições, planos e constituição do corpo
humano. Sistema tegumentar: a pele e seus anexos. Sistema esquelético. Sistema
muscular. Sistema sanguíneo. Sistema cardíaco. Sistema respiratório. Sistema
vascular. Sistema linfático. Sistema digestório. Sistema urinário. Sistema reprodutor.
Sistema nervoso. Órgãos dos sentidos. Glândulas endócrinas. Anatomia de superfície
Carga horária: 68 horas

Pré-requisitos: nenhum

EN 125 Enfermagem em Saúde Coletiva I

Processo Saúde e Doença; História Natural das Doenças; Ações em Saúde:
promoção, prevenção e recuperação; Sistema de Saúde Público e Privado; Sistema
Único de Saúde (SUS): definição, história da implementação, leis, financiamento,
desafios; Níveis de Atenção à Saúde (atenção primária, secundária e terciária);
Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Programa de
Agente Comunitário de Saúde; Visita Domiciliar; Abordagem Familiar; Vínculo;
Acolhimento; Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família e Funcionamento
da Unidade Básica de Saúde; Programas da Atenção Primária à Saúde do SUS:
HiperDia, Pré-Natal, Puericultura, Saúde Mental e Saúde Bucal; Controle Social;
Enfermagem no Contexto da Atenção Primária: setores e formas de atuar e
competências e atribuições do técnico de enfermagem; Educação em Saúde.
Carga horária: 34horas

Pré-requisitos: nenhum

EN 126 Introdução ao Trabalho Científico
O conhecimento científico. Níveis de evidência. Prática Baseada em Evidência. Enfermagem,
ciência e tecnologia. Fontes de informação na área da saúde. Busca em bases de dados.
Aspectos importantes na construção e apresentação de um trabalho escolar. Referências
bibliográficas.
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos: nenhum
EN 127 Ética Aplicada a Enfermagem I

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 na 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 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. Mecanismos de
defesa; Valores éticos: justiça, respeito; Conceitos de imprudência, Negligência e
Imperícia; Categoria de classes; Visita técnica: Lar dos idosos e Crianças.

Carga horária: 34 horas

Pré-requisitos: nenhum

EN128 Noções de Biossegurança e Saúde do Trabalhador
Saúde ocupacional e segurança do trabalhador de saúde no Brasil; Profissional de
saúde e o ambiente de trabalho; Principais normas regulamentadoras: organização e
funcionamento; Medidas de biossegurança; Descarte de resíduos; Riscos ambientais;
Doenças ocupacionais e agravos à saúde do trabalhador; Acidentes de trabalho;
Estratégias de prevenção e promoção à saúde ocupacional e a qualidade de vida do
trabalhador de saúde (estresse, sono, alimentação e atividade física)
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos: Nenhum
EN130 Farmacologia Aplicada à Enfermagem I
Conceitos básicos em farmacologia; Farmacoterapia, Farmacodinâmica e
Farmacocinética;
Posologia;
Efeitos
secundários:
iatrogenia,
interação,
incompatibilidade e intoxicação medicamentosa; Reações Adversas; Classificação dos
medicamentos; Apresentação farmacêutica; Cuidados de enfermagem no preparo e
administração dos medicamentos; Cálculo de medicação; Farmacologia dos:
analgésicos, anti-inflamatórios e corticosteroides; Antifúngicos; Antivirais; Antibióticos;
Principais coberturas no tratamento de feridas.
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos: Nenhum
EN131 Fundamentos de Enfermagem
Compreensão histórica do cuidar em Enfermagem. Precauções Padrão: higienização
das mãos, manuseio de material esterilizado, técnica de calçar luvas. A Unidade do
Cliente: limpeza da unidade, limpeza concorrente/ terminal, arrumação da cama.
Sinais vitais: pressão arterial, pulso, temperatura, respiração e escala de dor.
Posicionamento do cliente para exames. Aferição de Dados Antropométricos.
Procedimentos Administrativos: admissão, alta e transferência, prontuário clínico,
anotação de enfermagem, termos técnicos. Necessidades de Higiene: higiene oral,
ocular, couro cabeludo, íntima e corporal. Medidas de Conforto e Segurança:
transporte, imobilização, segurança do paciente. Necessidades Fisiológicas:
oxigenoterapia; necessidade de nutrição e hidratação; necessidade de eliminações.
Terapêutica Medicamentosa: noções de farmacologia; vias de administração, cálculo
de medicação; técnicas de administração de medicamentos. Coleta de Exames
Laboratoriais. Integridade cutâneo-mucosa. Assistência aos pacientes agonizantes.
Preparo do corpo pós-morte.
Carga horária: 204horas
Pré-requisitos: Nenhum
EN 259 Estágio Supervisionado em Fundamentos de Enfermagem
Precauções Padrão: higienização das mãos, manuseio de material esterilizado,
técnica de calçar luvas. A Unidade do Cliente: limpeza da unidade, limpeza
concorrente/ terminal, arrumação da cama. Sinais vitais: pressão arterial, pulso,
temperatura, respiração e escala de dor. Posicionamento do cliente para exames.
Aferição de Dados Antropométricos. Procedimentos Administrativos: admissão, alta e
transferência, prontuário clínico, anotação de enfermagem, termos técnicos.
Necessidades de Higiene: higiene oral, ocular, couro cabeludo, íntima e corporal.
Medidas de Conforto e Segurança: transporte, imobilização, segurança do paciente.

Necessidades Fisiológicas. Oxigenioterapia; necessidade de nutrição e hidratação;
necessidade de eliminações. Terapêutica Medicamentosa: noções de farmacologia;
vias de administração, cálculo de medicação; técnicas de administração de
medicamentos. Coleta de Exames Laboratoriais. Integridade cutâneo-mucosa.
Assistência aos pacientes agonizantes. Preparo do corpo pós-morte.
Carga horária: 144horas
EN123,EN127;EN128;EN130;EN131

Pré-requisitos:

EN122;

EN 260 Enfermagem na Saúde do Adulto
Assistência de Enfermagem aos pacientes adultos com afecções mais prevalentes
nesta população; Noções básicas de processo inflamatório e infeccioso, contágio e
transmissão nosocomial de doenças; Precauções padrão, aérea, gotícula e contato, e
uso de equipamentos de proteção individual:; Noções de fisiopatologia, sinais e
sintomas, prevenção, tratamento, reabilitação e assistência de enfermagem a
pacientes com: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade e síndrome
metabólica, neoplasia; meningite, hepatite, afecções hematológicas e dos sistemas:
neurológico, respiratório, cardiovascular, digestório; geniturinário e reprodutor.
Assistência de enfermagem no uso de hemoderivados e hemocomponentes; Cuidados
de enfermagem gerais nos períodos pré, trans e pós-operatórios; Cuidados de
enfermagem com dispositivos utilizados nas diversas cirurgias: Drenos, cateteres,
estomas e sondas; Drenagem de tórax e assistência de Enfermagem. Segurança do
paciente clínico e cirúrgico.
Carga horária: 136 horas
Pré-requisitos: EN122; EN123,EN131
EN 235 Farmacologia Aplicada à Enfermagem II
Atuação dos medicamentos nos sistemas orgânicos; Farmacologia Clínica (reações
adversas, uso racional de medicamentos, interações entre drogas); Substâncias
psicoativas e a interação na terapia farmacológica. Cuidados de enfermagem na
terapia quimioterápica e antineoplásica.
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos: EN122,EN123,EN130
EN261 Enfermagem Em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização: - Histórico da cirurgia.
Unidade cirurgica: 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 e métodos.
Tempos cirúrgicos; Terminologia cirúrgica; Classificação das cirurgias por: momento
operatório, finalidade do procedimento, potencial de contaminação, risco cardiológico,
e duração; Anestesia: conceitos, tipos, ação dos principais anestésicos cuidados de
enfermagem. Princípios da instrumentação cirúrgica; Cirurgia segura; Infecção no
C.C.; Recuperação Pós Anestésica: conceito, elementos da unidade, equipamentos e
materiais, cuidados de enfermagem na recuperação pós- anestésica; complicações
anestésico-cirúrgicas. Enfermagem em Centro de Material 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 horária: 34horas
Pré-requisitos: EN122,EN131

EN 262 Estágio Supervisionado em Enfermagem na Saúde do Adulto
Cuidado de enfermagem sistematizado ao cliente adulto e idoso internado. Assistência
à família. Educação à saúde para o cliente hospitalizado e seus familiares. Segurança
do cliente e da equipe. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.
Cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios.
Carga horária: 84horas
Pré-requisitos:EN127;EN128;EN130; EN259

EN 263 Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I
Processo Saúde e Doença; História Natural das Doenças; Ações em Saúde:
promoção, prevenção e recuperação; Sistema de Saúde Público e Privado; Sistema
Único de Saúde (SUS): definição, história da implementação, leis, financiamento,
desafios; Níveis de Atenção à Saúde (atenção primária, secundária e terciária);
Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Programa de
Agente Comunitário de Saúde; Visita Domiciliar; Abordagem Familiar; Vínculo;
Acolhimento; Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família e Funcionamento
da Unidade Básica de Saúde; Programas da Atenção Primária à Saúde do SUS:
HiperDia, Pré-Natal, Puericultura, Saúde Mental e Saúde Bucal; Controle Social;
Enfermagem no Contexto da Atenção Primária: setores e formas de atuar e
competências e atribuições do técnico de enfermagem; Educação em Saúde.
Carga horária: 42horas
Pré-requisitos:EN127;EN128;EN130;EN259
EN264 Estágio Supervisionado em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização: - Histórico da cirurgia.
Unidade cirurgica: 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 e métodos.
Tempos cirúrgicos; Terminologia cirúrgica; Classificação das cirurgias por: momento
operatório, finalidade do procedimento, potencial de contaminação, risco cardiológico,
e duração ; Anestesia: conceitos, tipos, ação dos principais anestésicos cuidados de
enfermagem. Princípios da instrumentação cirúrgica; Cirurgia segura; Infecção no
C.C.; Recuperação Pós Anestésica: conceito, elementos da unidade, equipamentos e
materiais, cuidados de enfermagem na recuperação pós- anestésica; complicações
anestésico-cirúrgicas. Enfermagem em Centro de Material 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 horária: 42horas

Pré-requisitos: EN127; EN128;EN259

EN232 Noções de Nutrição Aplicada à Enfermagem
Conceitos básicos de Nutrição e Alimentação. Nutrientes e pirâmide alimentar.
Políticas e programas governamentais de alimentação e nutrição. Segurança
alimentar. Dietas nas diferentes etapas da vida: gestante, lactante, infância, adulto e

idoso. Dietas hospitalares - Dietoterapia aplicada as diferentes patologias: Dietas
utilizadas em pré e pós-operatório; Cuidados de enfermagem com a nutrição enteral e
parenteral, Suplementos nutricionais; Interação entre drogas e nutrientes. Desnutrição
hospitalar.
Carga horária: 34horas
Pré-requisitos: Nenhum
EN265 Enfermagem na Assistência à Saúde da Mulher
História da saúde da mulher no Brasil; Sistema reprodutor e hormônios sexuais
femininos; Ciclo menstrual e distúrbios menstruais; Fecundação; Desenvolvimento
fetal; Cálculo da data provável do parto;Alterações fisiológicas da gestação; Prénatal;Pré-parto, parto e puerpério; Métodos não farmacológicos no trabalho de parto;
Parto humanizado; Drogas e a gestação; Complicações e patologias obstétricas;
Gestação Múltipla;Complicações do Parto; Assistência de enfermagem ginecológica;
Planejamento familiar e métodos anticoncepcionais; Infecções, disfunções, agravos e
neoplasias do trato reprodutivo; Alterações benignas da mama; Câncer de colo uterino
e câncer de mama: prevenção e controle; Climatério e menopausa; Violência contra a
mulher.
Carga horária: 68 horas Pré-requisitos: EN122,EN123,EN131,EN235
EN266 Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente
Estatuto da criança e do adolescente; Crescimento e desenvolvimento; Introdução
alimentar; Prevenção de acidentes na infância; Situações de risco e agravos à saúde
entre os adolescentes: distúrbios alimentares, sexualidade e saúde mental; Principais
patologias na infância: respiratórias e gastrointestinais; Organização e funcionamento
da Unidade Pediátrica; Criança e a hospitalização; Brinquedo terapêutico; Avaliação
de sinais vitais; Terapia medicamentosa; Atendimento a criança politraumatizada,
urgência e emergência pediátrica.
Carga horária: 51 horas
Pré-requisitos: EN131,EN260,EN235
EN267 Ética Aplicada a Enfermagem II
Declaração universal dos direitos humanos. Código de ética profissional de
enfermagem (CEPE). Legislação do Exercício Profissional segundo órgãos de classe.
Imperícia, Negligência, Imprudência e penalidades. Mídias sociais e sua influência no
ambiente de trabalho. Noções gerais da Bioética: princípios, o profissional de
enfermagem frente aos principais dilemas éticos: eutanásia/ distanásia, paciente
agonizante, morte e morrer, transplante de órgãos, recusa de transfusão de sangue
por convicção religiosa, aborto/ estupro, suicídio; latrogenias. Violência no trabalho.
Comissão de Ética; Núcleo de segurança do paciente; Comportamento profissional
nas
relações
estabelecidas
para
o
Cuidado.
Carga horária: 34horas
Pré-requisitos: EN127;EN259;EN261;EN262;EN263;
EN264
EN 268 Enfermagem em Saúde Coletiva II
Vigilância em Saúde: Epidemiológica, Sanitária, Ambiental, do Trabalhador e das
Doenças Crônico-Degenerativas. Conceitos da epidemiologia e sua aplicação.
Processo saúde-doença. Transição epidemiológica e demográfica. Epidemiologia das
doenças transmissíveis e não transmissíveis. Sistemas Nacionais de Informação para
a Saúde. Doenças de notificação compulsória: noções de fisiopatologia, focos de

contaminação, vias de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamento
dessas doenças, suspeição e qualificação do acolhimento e triagem, notificação e
ações decorrentes. Noções de Imunologia. Programa Nacional de Imunização.
Controle da Rede de Frio e conservação das vacinas. Atuação do Técnico de
Enfermagem na Sala de Vacinas. Impressos e Sistema de Informação de Vacinação.
Esquema de Imunização nas doenças imunopreviníveis: calendário vacinal,
protocolos, normas técnicas para aplicação.
Carga horária: 51h
Pré-requisitos: EN125;EN260;EN235;EN263
EN269 Enfermagem em Saúde Neonatal
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da
unidade de neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da
criança; Características do Rn termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem
com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de vida(administração da medicação no
Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Avaliação da vitalidade e classificação do
Rn; Exames de triagem do Rn (Patologias do Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita
do Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e Incompatibilidade RH/ABO; Normas técnicas
sobre funcionamento de aparelhos e equipamentos (incubadora, berço aquecido);
Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e hipotermia neonatal; dor no Rn;
Ressuscitação neonatal.
Carga horária: 51horas
Pré-requisitos:EN131,EN260;EN235
EN270 Estágio Supervisionado na Saúde da Criança e do Adolescente
Estatuto da criança e do adolescente; Crescimento e desenvolvimento; Introdução
alimentar; Prevenção de acidentes na infância; Situações de risco e agravos à saúde
entre os adolescentes: distúrbios alimentares, sexualidade e saúde mental; Principais
patologias na infância: respiratórias e gastrointestinais; Organização e funcionamento
da Unidade Pediátrica; Criança e a hospitalização; Brinquedo terapêutico; Avaliação
de sinais vitais; Terapia medicamentosa; Atendimento a criança politraumatizada,
urgência e emergência pediátrica.
Carga horária: 42 horas
Pré-requisitos: EN127;EN128,EN235;EN262
EN271 Estágio Supervisionado em Saúde Neonatal
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da
unidade de neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da
criança; Características do Rn termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem
com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de vida(administração da medicação no
Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Avaliação da vitalidade e classificação do
Rn; Exames de triagem do Rn (Patologias do Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita
do Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e Incompatibilidade RH/ABO; Normas técnicas
sobre funcionamento de aparelhos e equipamentos (incubadora, berço aquecido);
Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e hipotermia neonatal; dor no Rn;
Ressuscitação neonatal.
Carga horária: 42horas
Pré-requisitos:
EN127;EN128;EN235;EN262;EN264
EN272 Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde Coletiva II
Compreender o processo saúde/doença, a dinâmica de funcionamento da vigilância
epidemiológica e sanitária. Caracterizar a comunidade da unidade de estágio
mapeando as condições de vida e saúde das famílias. Identificar como operam os
programas específicos do PSF (Programa de Saúde da Família). Programa nacional
de Imunização. Educação em saúde. Desenvolvimento de atividades práticas em
serviços básicos de saúde.

Carga horária:42horas
Pré-requisitos:
EN127;EN128;EN235;EN262;EN263
EN273 Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e Recém Nascido
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da
unidade de neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da
criança; Características do Rn termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem
com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de vida(administração da medicação no
Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Exames de triagem do Rn (Patologias do
Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita do Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e
Incompatibilidade RH/ABO; Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e hipotermia
neonatal; dor no Rn; Ressuscitação neonatal.
Carga horária: 42horas
Pré-requisitos: EN127;EN128,EN235,EN262
EN274 Organização do Processo de Trabalho
Conceitos e função da administração; Teorias da administração; Desempenho
administrativo: suas dimensões, níveis organizacionais nos hospitais, organograma;
Formas de trabalho: emprego formal, cuidado domiciliar, contrato temporário, trabalho
autônomo, jornada de trabalho; Teorias de Enfermagem e os processos de trabalho:,
planejamento e organização da assistência; Leis trabalhistas/contratos e organização
de trabalho; Organização, estrutura e funcionamento da enfermagem dentro das
diversas instituições de saúde, (organograma de enfermagem, atribuição do serviço de
enfermagem); Instituição de saúde e tipos de hospitais. Filosofia e política institucional
e promoção da gestão do cuidado; Enfermagem baseada em evidências. Qualidade
nos serviços de saúde (organizações acreditadoras e indicadores de qualidade);
Trabalho em equipe; motivação e criatividade; Conflitos e Burnout. Liderança e
satisfação da equipe de enfermagem como indicador de qualidade na gestão. Gestão
da segurança do Paciente, Família, Equipe e Ambiente. Recursos Humanos e
materiais – Dimensionamento da equipe de enfermagem e carga de trabalho.
Elaboração da escala mensal de trabalho. Comunicação em Enfermagem. Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar. Marketing pessoal e construção de currículo.
Prontuário eletrônico. Sistematização da assistência de enfermagem.
Carrga horária: 51horas
Pré-requisitos: EN127,EN128,EN259,EN260
EN275 Enfermagem em Saúde do Idoso
Aspectos históricos da geriatria e gerontologia; Contexto sociocultural, econômico e
político da pessoa idosa; Políticas públicas de saúde da Pessoa Idosa e os níveis de
atenção do Sistema Único de Saúde; Envelhecimento ativo; Processo natural do
envelhecimento; Psicogerontologia: definições, características do envelhecimento
psicossocial, comunicação eficaz com o idoso, maus tratos ao idoso; Prevenção de
quedas e outros acidentes; Estatuto do Idoso; Doenças crônico-degenerativas nos
idosos; Assistência de enfermagem à pessoa idosa portadora de quadros demenciais,
Alzeihmer e doença de Parkinson; Cuidados de enfermagem com o idoso em
situações especiais; Envelhecimento e polifarmácia; Vacinação na pessoa idosa.
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos: EN127;EN259,EN260; EN235

EN 251 Metodologia do Trabalho Científico
Etapas de construção de um projeto científico: pergunta de pesquisa, tipo de pesquisa,
fontes de informação, introdução, objetivos, método, aspectos éticos, resultados,
discussão, conclusão, referências bibliográficas, resumo e descritores. Divulgação do
trabalho científico: apresentação, publicação em periódico, apresentação em eventos.
Carga horária: 34 horas
Pré-requisitos:EN126
EN276 Enfermagem em Cuidados Intensivos
Aspectos organizacionais da terapia intensiva (estrutura, organização e recursos
humanos; acolhimento e suporte emocional ao paciente, familiares e equipe;
admissão, alta e transferência do paciente crítico); alterações no sistema respiratório
(noções de ventilação mecânica; assistência de enfermagem em ventilação mecânica
invasiva e não invasiva; prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica;
higiene oral do paciente submetido à VM; cuidados específicos na Síndrome de
Desconforto Respiratório Agudo); assistência de enfermagem na síndrome
coronariana aguda, angina, edema agudo, tromboembolismo pulmonar e trombólise;
assistência de enfermagem na hipotermia terapêutica; choques (séptico, cardiogênico,
hipovolêmico, neurogênico e anafilático) e uso de drogas vasoativas; monitorização
hemodinâmica e suporte circulatório; Manuseio e cuidados de enfermagem aos
diferentes tipos de cateteres; assistência de enfermagem ao paciente neurocrítico
(TCE, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico), hipertensão intracraniana
e fármacos sedativos; assistência de enfermagem ao paciente em morte encefálica e
potencial doador de órgãos; transplantes; insuficiência renal aguda e métodos
dialíticos; cuidados no final da vida e assistência paliativa; aspectos nutricionais do
paciente grave; cuidado humanizado em terapia intensiva.
Carga horária: 68horas
Pré-requisitos:
EN127;EN128,EN260,EN235,EN262,EN264
EN277 Enfermagem em Urgência e Emergência
Aspectos organizacionais dos serviços de urgência e emergência (estrutura,
organização e recursos humanos); atendimento às urgências e grandes desastres;
suporte básico em situações de traumas, choque elétrico e afogamento; atendimento
na parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar; assistência de
enfermagem ao paciente submetido à cardioversão, desfibrilação e marcapasso;
insuficiência respiratória aguda e acesso às vias aéreas; assistência de enfermagem
ao politraumatizado; hemorragias digestivas: altas e baixas; assistência de
enfermagem ao grande queimado; cetoacidose diabética; intoxicações.
Carga horária: 34horas Pré-requisitos: EN127;EN128,EN260,EN235,EN262,EN264
EN278 Enfermagem em Saúde Mental
Desenvolvimento psíquico; História da Saúde Mental, da Psiquiatria e da Enfermagem
em Saúde Mental; Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Política de Saúde
Mental no Brasil; Locais de atenção à Saúde Mental e cuidado em rede;
Multidisciplinaridade e trabalho em equipe na Saúde Mental; Conceitos básicos da
Psicanálise; Princípios da assistência em Saúde Mental; Funções psíquicas;
Promoção de saúde mental e prevenção de distúrbios mentais; Fatores associados,
sinas e sintomas, 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 Saúde Mental; Comunicação
como instrumento de cuidado de enfermagem em saúde mental. Noções sobre
atividades terapêuticas e de convivência: oficinas, ateliês e laboratórios. Técnicas de
contenção; Saúde mental na infância e adolescência.
Carga horária: 51 horas
Pré-requisitos: EN127,EN260,EN235

EN279 Estágio Supervisionado em Saúde Mental
Desenvolvimento psíquico; História da Saúde Mental, da Psiquiatria e da Enfermagem
em Saúde Mental; Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Política de Saúde
Mental no Brasil; Locais de atenção à Saúde Mental e cuidado em rede;
Multidisciplinaridade e trabalho em equipe na Saúde Mental; Conceitos básicos da
Psicanálise; Princípios da assistência em Saúde Mental; Funções psíquicas;
Promoção de saúde mental e prevenção de distúrbios mentais; Fatores associados,
sinas e sintomas, 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 Saúde Mental; Comunicação
como instrumento de cuidado de enfermagem em saúde mental. Noções sobre
atividades terapêuticas e de convivência: oficinas, ateliês e laboratórios. Técnicas de
contenção; Saúde mental na infância e adolescência.
Carga horária: 42 horas
Pré-requisitos:EN127,EN128,EN260,EN235,EN262
EN 280 Estágio Supervisionado em Cuidados Intensivos
Aspectos organizacionais da terapia intensiva (estrutura, organização e recursos
humanos; acolhimento e suporte emocional ao paciente, familiares e equipe;
admissão, alta e transferência do paciente crítico); alterações no sistema respiratório
(noções de ventilação mecânica; assistência de enfermagem em ventilação mecânica
invasiva e não invasiva; prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica;
higiene oral do paciente submetido à VM); assistência de enfermagem na síndrome
coronariana aguda, angina, edema agudo, tromboembolismo pulmonar e trombólise;
assistência de enfermagem na hipotermia terapêutica; choques (séptico, cardiogênico,
hipovolêmico, neurogênico e anafilático) e uso de drogas vasoativas; monitorização
hemodinâmica e suporte circulatório; assistência de enfermagem ao paciente
neurocrítico (TCE, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico), hipertensão
intracraniana e fármacos sedativos; assistência de enfermagem ao paciente em morte
encefálica e potencial doador de órgãos; transplantes; insuficiência renal aguda e
métodos dialíticos; cuidados no final da vida e assistência paliativa; aspectos
nutricionais do paciente grave.
Carga horária: 42horas
Pré-requisitos:EN127;
EN128,EN260,EN235,EN262,EN264
EN281 Estágio Supervisionado em Urgência e Emergência
Aspectos organizacionais dos serviços de urgência e emergência (estrutura,
organização e recursos humanos); atendimento às urgências e grandes desastres;
suporte básico em situações de traumas, choque elétrico e afogamento; atendimento
na parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar; assistência de
enfermagem ao paciente submetido à cardioversão, desfibrilação e marcapasso;
insuficiência respiratória aguda e acesso às vias aéreas; assistência de enfermagem
ao politraumatizado; hemorragias digestivas: altas e baixas; assistência de
enfermagem ao grande queimado; cetoacidose diabética; intoxicações.
Carga horária: 42horas
Pré-requisitos:EN127;
EN128,EN260,EN235,EN262,EN264
EN282 Estágio em Organização do Processo de Trabalho
Organização e estrutura da enfermagem dentro da instituição de saúde, (organograma
de enfermagem, atribuições do serviço de enfermagem). Filosofia e política
institucional e promoção da gestão do cuidado. Enfermagem baseada em evidências.
Qualidade nos serviços de saúde (organizações acreditadoras e indicadores de
qualidade); Trabalho em equipe; motivação e criatividade. Liderança e satisfação da

equipe de enfermagem como indicador de qualidade na gestão. Gestão da segurança
do Paciente, Família, Equipe e Ambiente. Recursos Humanos e materiais –
Dimensionamento da equipe de enfermagem e carga de trabalho. Elaboração da
escala mensal de trabalho. Comunicação em Enfermagem. Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar. Prontuário eletrônico. Sistematização da assistência de
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos Serviços de apoio dentro da área
hospitalar.
Carga horária: 42 horas
Pré-requisitos: EN127,EN128,EN260,EN235,EN262

