
Descrição de cada módulo/ disciplina contendo ementa 

 

          Para fins didáticos, a organização de conteúdos terá como referência as 

competências relacionadas de forma a compor módulos pedagógicos em que 

habilidades, conhecimentos e valores são tratados objetivando o perfil de 

conclusão estabelecido para o curso.  

 

 Competências /Habilidades / Bases Tecnologias / Bases Cientificas e Instrumentais: 

 

COMPETÊNCIA1 1:  
 

Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e prevenção de 
agravos, visando a melhoria da qualidade de vida da população. 

Disciplinas: Introdução à Saúde Coletiva, Ecologia , Meio Ambiente e sua Relação com a Saúde, 

Enfermagem em Saúde Coletiva I, Enfermagem  em Saúde Coletiva II, Educação em Saúde,  

Enfermagem em Saúde Mental, Enfermagem na Saúde do Adulto, Enfermagem na Saúde da 

Mulher, Enfermagem Pediátrica e Juvenil 

 
Habilidades: 

a) identificar meios de comunicação existentes na área de abrangência do 

serviço de saúde; 

b) coletar e organizar dados e informações; 

c) organizar grupos de discussão; 

d) elaborar material informativo; 

e) orientar a população quanto a medidas de proteção à saúde (alimentação, 

higiene pessoal, limpeza, acondicionamento e destino do lixo, água, dejetos);  

f) orientar a população quanto a medidas para prevenção de acidentes; 

g) estabelecer articulação com equipamentos sociais (creches, asilos, escolas 

etc.);  

h) realizar ações de prevenção e controle das doenças prevalentes na área de abrangência da 

unidade de saúde, conforme normas do serviço; 

i) reconhecer indivíduos com sinais e sintomas de alterações da saúde e encaminhá-los para 

os atendimentos específicos; 
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j) realizar ações de acompanhamento do tratamento de usuários no domicílio e na unidade 

de saúde, conforme normas do serviço; 

k) realizar procedimentos e técnicas para acondicionamento, conservação, transporte e 

aplicação de vacinas; 

l) orientar o usuário ou seu responsável sobre o programa básico de imunização 

e sobre as normas do serviço; 

m) aplicar medidas de controle de microrganismos no ambiente de trabalho; 

n) aplicar normas de precauções-padrão; 

o) realizar ações relativas aos cuidados a grupos específicos, segundo a programação local e 

normas do serviço; 

p) orientar o usuário quanto ao auto-cuidado. 

 

Conhecimentos / Bases Tecnológicas  

a) Processo saúde/doença: determinantes, principais problemas de saúde da população, 

recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

b) Promoção da Saúde: conceito e estratégias. 

c) Comunicação: conceito, finalidades, estratégias e meios de comunicação de massa; 

d) Educação para a saúde: conceito, processo educativo, métodos e técnicas. 

e) Auto-cuidado: conceito e finalidades. 

f) Cadeia de transmissão de doenças: agente infeccioso, hospedeiro e mecanismos de 

transmissão. 

g) O processo de resistência e imunidade do hospedeiro e suas diversas respostas à agressão 

do agente infeccioso. 

h) Medidas gerais de controle de doenças transmissíveis no indivíduo e na coletividade. 

i) Principais Doenças Transmissíveis: incidência, prevalência, morbidade, mortalidade, 

letalidade, epidemia, surto. 

j) Cadeia de transmissão, sinais e sintomas, ações de controle e cuidados de enfermagem. 

k) Vigilância à Saúde: conceito, Sistema de Informação em Saúde, Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica. 

l) Programa Nacional de Imunização. 

m) Medidas de Precauções Padrão: descontaminação, limpeza, preparo, anti-sepsia, 

desinfecção/esterilização, armazenamento e distribuição de materiais, equipamentos de 

proteção individual – EPI. 



n) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH/SCIH): organização, finalidade, composição e competências. 

o) Planejamento familiar. 

p) Saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal e no climatério; 

q) Aleitamento materno. 

r) Crescimento e desenvolvimento da criança. 

s) Medidas de Prevenção e Controle das Principais Doenças em Crianças até 5 anos. 

t) Medidas de Prevenção e Controle das doenças crônicas e degenerativas. 

u) Transtornos mentais: principais tipos, sinais e sintomas. 

v) Lei 10.216, de 06 de Abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

w) Organismos ou grupos de apoio a clientes com demandas especiais: tipos e finalidades (AA 

,GAPA, APAE  e outros); 

x) Saúde do adulto e do idoso 

y) Estatuto da criança, do adolescente e do Idoso. 

 

Bases Científicas e Instrumentais:  

a. levantamento dos indicadores de saúde da população 

b. seminários apresentando os problemas levantados 

c. aulas teóricas e práticas 

d. seminários  

 

Competência 2:  
 
Realizar ações de observação, coleta de dados e registro das informações 
pertinentes aos cuidados de enfermagem, interagindo com a equipe, com 
o usuário e com os seus familiares. 
 
Disciplinas: Enfermagem Médica, Enfermagem Cirúrgica, Enfermagem em 
saúde Coletiva I, Introdução à Informática em Saúde 
 
Habilidades  

a) Coletar e organizar dados e informações; 

b) utilizar o prontuário como fonte de informação e para registrar dados, 

intercorrências e cuidados prestados ao usuário em atendimento pré-

hospitalar (resgate), hospitalar, ambulatorial ou domiciliar; 



c) executar as rotinas referentes à admissão, transferência e alta de usuários 

hospitalizados; 

d) orientar o usuário quanto aos cuidados pertinentes à sua situação e quanto 

à rotina dos serviços; 

e) utilizar as informações e registros da equipe de saúde como subsídio para a prestação do 

cuidado, 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas 

a) O processo de comunicação: conceito, elementos, formas e barreiras. 

b) Fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que influenciam o 

processo de ação/reação do homem. 

c) Formas de ação/reação psicossocial do homem em situações de risco. 

d) A comunicação utilizada nos serviços de saúde: prontuários, fichas, 

formulários e outros instrumentos - características, finalidades e formas de 

utilização. 

e) Técnica de Entrevista. 

f) Conceitos: informação, dados, fontes de dados e registros. 

g) Sistema de Informação em Saúde: SINAN, SIAB, SIM, SINASC, SISVAN e 

Serviço de Arquivo Médico. 

h) Direitos do cliente, Direitos do cliente hospitalizado, Código de Defesa do 

Consumidor; capítulo da Constituição Federal sobre Direito de Pessoa, 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. 

 

Bases Científicas e Instrumentais:  

a. levantamento dos indicadores de saúde da população 

b. entrevistas  

c. seminários apresentando os problemas levantados 

d. aulas teóricas e práticas 

e. seminários  

 

Competência 3:  
 



Realizar cuidados de enfermagem relacionando-os às suas finalidades, 
seus efeitos e riscos. 
 
Disciplinas: História do Processo de Trabalho na Enfermagem, Introdução aos 
Cuidados de Enfermagem, Segurança do Paciente e Biossegurança, 
Enfermagem Médica e Enfermagem Cirúrgica. 
 
 Habilidades: 
 
a) prover condições de segurança, locomoção, higiene, conforto, alimentação, 

hidratação e prevenção de agravos aos usuários atendidos; 

b) preparar o ambiente para receber e acomodar o usuário, conforme suas 

necessidades; 

c) monitorar sinais vitais; 

d) realizar medidas antropométricas; 

e) administrar medicamentos e soluções conforme prescrição, princípios, 

técnicas e vias de aplicação; 

f) administrar dieta conforme prescrição; 

g) monitorar funções fisiológicas e suas alterações; 

h) verificar freqüência, volume e características das secreções eliminadas, 

dejeções e excreções; 

i) realizar procedimentos relacionados à manutenção da permeabilidade das 

vias aéreas do usuário; 

j) realizar o balanço hídrico; 

k) administrar oxigenoterapia; 

l) higienizar o óstio, limpar ou trocar a bolsa, em ostomias; 

m) preparar e orientar o usuário sobre os procedimentos a serem realizados no 

pré operatório, segundo normas do serviço; 

n) desenvolver ações de circulante de sala cirúrgica; 

o) desenvolver ações de instrumentação cirúrgica; 

p) realizar procedimentos de enfermagem no pós-operatório, conforme normas 

do serviço; 

q) monitorar o funcionamento de sondas, drenos e cateteres; 

r) realizar curativo simples, segundo  normas do serviço; 

s) verificar densidade urinária e pesquisar presença de corpos cetônicos e glicose na urina; 

t) verificar glicemia capilar; 

u) realizar aplicação de calor e frio, conforme prescrição; 



v) colher, conservar e encaminhar material para exames, segundo normas do serviço; 

w) preparar e orientar o usuário para a realização de exames por imagem, conforme o tipo de 

exame a ser realizado; 

x) realizar cuidados à mulher nos períodos de pré, trans e pós parto, conforme indicações e 

normas do serviço; 

y) realizar cuidados imediatos e mediatos ao recém nascido, conforme indicações e normas do 

serviço; 

z) realizar transporte de usuários em situações especiais; 

aa) realizar procedimentos e técnicas para o atendimento do paciente terminal e 

após o óbito, de acordo com normas do serviço. 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas 

a) Estrutura e funcionamento do corpo humano e seus sistemas: tegumentar (pele e anexos); 

locomotor; cardiovascular; linfático; imunológico; respiratório; urinário; reprodutor; 

nervoso; sensorial; endócrino e digestório. 

b) Sinais e sintomas das alterações mais freqüentes da estrutura e funcionamento do corpo 

humano. 

c) Procedimentos e técnicas de enfermagem empregados na prevenção, controle e 

tratamento destas alterações (finalidades e risco). 

d) Normas e parâmetros de utilização de equipamentos e artigos hospitalares.  

e) Mensuração de dados antropométricos: técnicas, fundamentos e finalidades. 

f) Técnicas de verificação de sinais vitais: fundamentos e finalidades. 

g) Técnicas de exercícios ativos e passivos para conforto e prevenção de complicações em 

usuários. 

h) Alimentos: classificação, composição e funções.  

i) Técnicas de posicionamento no leito. 

j) Técnicas de transporte e meios auxiliares de locomoção. 

k) Técnicas de higiene e conforto: higiene oral, banho de leito e de aspersão, lavagem externa. 

l) Exame físico: finalidades, posições para exames, preparo do cliente, materiais e 

equipamentos necessários. 

m) Exames por imagem: finalidades e preparo do cliente. 

n) Exames laboratoriais: tipos e finalidades, técnicas de coleta, conservação e transporte de 

materiais biológicos. 

o) Preparo da unidade do cliente hospitalizado: tipos e técnicas. 



p) Medicamentos: conceito; classificação; mecanismos de ação; formas de apresentação; 

indicação; contra indicação; técnicas de preparo e de administração; resultados e efeitos 

colaterais.  

q) Calor e frio: finalidades, mecanismos de ação, técnicas de aplicação e riscos. 

r) Procedimento cirúrgico: implicações para o cliente, procedimentos de enfermagem nos 

períodos pré, trans e pós-operatório; preparo pré-operatório, função de circulante de sala 

cirúrgica, princípios de preparação da sala cirúrgica, tipos e finalidades do instrumental e 

material cirúrgico, técnicas de instrumentação cirúrgica, tipos de anestesias e suas 

implicações. 

s) Feridas: tipos, características, processos de cicatrização. 

t) Curativo:finalidades; técnicas; ação das soluções e dos medicamentos mais utilizados. 

u) Parto: períodos, tipos, complicações e cuidados de enfermagem. 

v) Puerpério: períodos, complicações e cuidados de enfermagem. 

w) Recém-nascido: características neurofisiológicas, cuidados imediatos e mediatos e 

alimentação. 

x) Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso 

y) O paciente terminal: características fisiológicas e psicológicas, concepções de morte; 

cuidados de enfermagem ao paciente e sua família. 

z) O óbito: cuidados com o corpo e finalidades do atestado de óbito. 

aa)  Português / Matemática básica / Biologia e Nutrição 

 
Bases Científicas e Instrumentais:  

a. Estudo de Caso; 

b. discussão em equipe do estudo de caso; 

c. estágio supervisionado;  

d. aulas teóricas e práticas; 

e. seminários;  

f. dramatizações. 

 
 
Competência 4:  
 
Reconhecer situações de urgência e emergência e realizar, prontamente, 
ações que busquem a preservação da vida. 
 
Disciplinas: Noções de Primeiros Socorros, Enfermagem em Urgência e 
Emergência. 



 
 
Habilidades: 

a) identificar sinais e sintomas de risco iminente de morte; 

b) providenciar aportes necessários para o pronto atendimento; 

c) realizar procedimentos para a preservação da vida. 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas: 

a) Conceitos de emergência e urgência e protocolos de atendimento. 

b) Fisiopatologia de: queimaduras, parada cárdio-respiratória, edema agudo de pulmão, 

insuficiência renal aguda, estados de choque, coma e traumas. 

c) Envenenamentos agudos e por animais peçonhentos. 

d) Convulsões, desmaios, afogamentos. 

e) Procedimentos para preservação da vida em situações de emergência. 

f) Português e Matemática básica. 

 
 
 
 
Bases Científicas e Instrumentais:  

a. Estudo de casos 

b. interação aluno / paciente  

c. aulas teóricas e práticas 

d. seminários  

 
 
Competência 5: Organizar o próprio trabalho, considerando a natureza, as 
finalidades, os resultados e os riscos das ações. 
 
Disciplinas: Relações Humanas, Ética e Bioética, Segurança do Paciente e 
Biossegurança, Princípios de Planejamento e Organização da Assistência em 
Enfermagem. Introdução à Informática em Saúde 

 
Habilidades: 

a) organizar sua agenda de trabalho, estabelecendo prioridades a partir  das condições do 

usuário sob seus cuidados, das informações da passagem de plantão e de reuniões da 

equipe, da jornada de trabalho, das normas e rotinas do serviço; 

b) organizar o seu espaço de trabalho; 

c) inspecionar materiais, instrumentos e equipamentos; 



d) Identificar, na execução de seu trabalho, as qualidades e as falhas e buscar, junto à equipe, 

alternativas de aprimoramento sempre que necessário. 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas 

a) Modelos de organização do trabalho na enfermagem: consequências para o cuidado de 

enfermagem e para o trabalhador. 

b) Divisão técnica vertical do processo de trabalho da enfermagem. 

c) Estrutura e funcionamento da unidade de serviço. 

d) Previsão, requisição de materiais e controle de estoque. 

e) Funcionamento, manejo e conservação de equipamentos e instrumentos de trabalho. 

f) A regulação da formação, do exercício profissional e do trabalho em enfermagem. 

g) Educação permanente: conceitos e estratégias. 

h) Organismos e entidades de classe. 

i) Cargas de trabalho na enfermagem: tipos, formas de prevenção e efeitos sobre a saúde do 

trabalhador. 

j) Matemática básica e Português. 

 

 

 

Bases Científicas e Instrumentais:  

a. Bases da Administração  

b. Organização e métodos   

c. Motivação para o trabalho  

d. aulas teóricas e práticas 

e. seminários  

f. estudo de casos 

 

Competência 6:   

 

Atuar, em equipe, no desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação das 

unidades de saúde. 

 



Disciplinas: Enfermagem em Saúde Coletiva II, Princípios de Planejamento e Organização da 

Assistência em Enfermagem. 

 
Habilidades: 

a) aplicar técnicas de levantamento e diagnóstico das condições de vida e de saúde da 

população da área de abrangência; 

b) identificar instituições/organizações, lideranças e grupos organizados que possibilitem 

parcerias para equacionar os problemas de saúde da população da área de abrangência; 

c) programar, em equipe, as atividades de intervenção sobre os problemas prioritários de 

saúde da população da área de abrangência; 

d) executar e avaliar em conjunto com a equipe, as atividades programadas e realizadas. 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas 

a) Planejamento e avaliação em saúde: avaliação de processos e resultados. 

b) Conceitos: território, área de abrangência, transcendência, magnitude, vulnerabilidade. 

c) Lei Orgânica da Saúde - Princípios e Diretrizes do SUS. 

d) Técnicas de levantamento de dados. 

e) Técnicas de estimativa rápida. 

f) Processo de trabalho em saúde. 

g) Indicadores de saúde e dados demográficos. 

h) Matemática básica e Português. 

 

Bases Científicas e Instrumentais:  

 

a. Bases da Administração / trabalho em equipe / legislação  

b. Planejamento das ações em enfermagem  

c. aulas teóricas e práticas 

d. seminários 

e. estudo de casos 

 

 

 



 

 

Competência 7:  

 

Realizar cuidados de enfermagem a pacientes graves, inclusive àqueles submetidos a 

tratamento intermediado pelo uso de equipamentos de alta complexidade. 

 

Disciplinas: Cuidados de Enfermagem a Pacientes em Estado Grave 

 

Habilidades: 

a) instalar equipamentos dialisadores e prestar cuidados de enfermagem a 
pacientes em processo dialítico; 

b) coletar sangue para gasometria, conforme protocolo do serviço; 

c) realizar a troca de cânulas de traqueostomia; 

d) instalar o oxímetro de pulso e monitorar o paciente; 

e) prestar cuidados de enfermagem a pacientes em uso de ventilador mecânico 
pulmonar; 

f) instalar o monitor cardíaco e monitorar o paciente; 

g) preparar e administrar o quimioterápico, conforme o protocolo do serviço; 

h) identificar, comunicar e registrar reações adversas em pacientes em uso de 
quimioterápicos; 

i) proceder cuidados específicos a pacientes em situação de extravazamento 
de quimioterápicos vesicantes ou irritantes, conforme protocolo do serviço; 

j) descartar materiais utilizados na quimioterapia, conforme protocolo do 
serviço; 

l) orientar pacientes e/ou responsáveis quanto aos cuidados especiais com 
secreções eliminadas, dejeções e excreções durante e após o tratamento com 
quimioterápicos; 

m) orientar pacientes e/ou responsáveis sobre as reações decorrentes da 
quimioterapia, inclusive quanto aos cuidados a serem dispensados no âmbito 
sócio-familiar; 

n) proceder cuidados ao recém nascido em uso de equipamentos para o 
suporte ventilatório, conforme prescrição médica e protocolo do serviço; 



o) realizar procedimentos e técnicas de enfermagem no cuidado ao recém 
nascido de alto risco; 

p) proceder aos cuidados específicos ao recém nascido em uso de incubadora; 

q) realizar expirometria, interpretar e registrar o resultado; 

r) preparar material e orientar o paciente para a instalação de marca-passo 
externo; 

s) monitorar o paciente em uso do marca-passo externo, conforme protocolo do 
serviço; 

t) monitorar o nível de consciência de pacientes. 

Conhecimentos: 

a) Revisão e aprofundamento da anatomia e fisiologia dos sistemas: renal, 
respiratório, cárdio-vascular, neurológico e digestório. 

b) Alterações fisio-patológicas que acometem os sistemas: renal, 
respiratório, cárdio-vascular, neurológico e digestório. Sinais e sintomas 
indicativos destas alterações. 

c) Cuidados de enfermagem a pacientes com acometimento dos sistemas 
renal, respiratório, cardio-vascular, neurológico, digestório. 

d) Falências renal, respiratória, cardio-vascular e mecanismos de 
compensação/recuperação. 

e) Terapias substitutivas das funções: renal, respiratória (invasiva e não 
invasiva), cardíaca, neurológica, digestória: tipos, indicações, 
complicações e cuidados especiais. 

f) Legislação específica para terapias renais substitutivas – NBR – IEC nº 
60 601 – 2 – 16. 

g) Monitoramento da função respiratória, cardio-vascular, neurológica, 
renal e disgestória. 

h) Distúrbios neurológicos e mecanismos de compensação e recuperação. 

i) Distúrbios do sistema digestório e mecanismos de compensação e 
recuperação. 

j) Aspectos epidemiológicos relacionados ao câncer: prevalência, 
incidência, mortalidade, determinantes e fatores de risco. 

k) Sinais e sintomas gerais dos tumores malignos. 

l) Sinais de alarme de malignidade e ações para o diagnóstico precoce. 

m) Medidas de prevenção aos vários tipos de câncer. 



n) Classificação e nomenclatura dos tumores malignos.  

o) Tratamentos do câncer: radioterápico, quimioterápico e cirúrgico. 

p) Cuidados de enfermagem a pacientes submetidos a tratamentos 
quimioterápico e/ou radioterápico e cirúrgico. 

q) Políticas de controle do câncer no Brasil. 

r) Quimioterápicos: tipos, técnicas de preparo e administração. 

s) Reações adversas e intercorrências relativas ao uso de quimioterápicos. 

t) Cuidados em relação ao tratamento das eliminações, dejeções e 
secreções de pacientes em uso de quimioterápicos. 

u) Descarte de materiais contaminados por substâncias quimioterápicas. 

v) Características anátomo-fisiológicas do recém nascido prematuro. 

w) Problemas relacionados ao recém nascido de alto risco: respiratórios, 
metabólicos, congênitos, cardíacos, outros. 

       z)Técnicas e procedimentos terapêuticos para a recuperação/reabilitação 
do recém           nascido de alto risco.   

 

Bases Científicas e Instrumentais:  

 
a. Aulas teóricas e práticas  

b. Estudo de caso de pacientes graves 

c. Discussão de casos  

d. Manuseio de equipamentos utilizados na assistência de média e alta complexidade  

e. seminários  

 
 
COMPETÊNCIA 8:  
 

Realizar procedimentos de conservação dos distintos equipamentos 
utilizados no atendimento de pacientes graves, assegurando suas 
condições de uso e funcionamento. 

 

Disciplinas: Enfermagem em Urgência e Emergência, Cuidados a Pacientes em Estado Grave, 

Princípios de Planejamento e Organização da Assistência em Enfermagem 

 



Habilidades 

a) realizar procedimentos e técnicas de preparo de equipamentos de 
uso terapêutico: sistemas dialíticos, incubadoras, monitores 
cardíacos, cárdioversores, desfibriladores, bomba de infusão, bisturi 
elétrico, equipamentos de suporte ventilatório (invasivo e não 
invasivo), expirômetro e oxímetro de pulso, de acordo com as 
normas, padrões de funcionamento e protocolos dos serviços; 

b) realizar medidas de conservação dos equipamentos utilizados, de 
acordo com orientações técnicas; 

c) identificar falhas no funcionamento dos equipamentos e tomar as 
providências cabíveis, segundo as normas do serviço; 

d) realizar procedimentos e técnicas de limpeza e desinfecção dos 
diferentes equipamentos, conforme protocolos dos serviços; 

e) aplicar medidas de conservação da capela do fluxo laminar.  

 

 

 

Conhecimentos/ Bases Tecnológicas 

 

a) Serviço de patrimônio e manutenção e suas finalidades. 

b) Conceitos de: equipamentos de infra-estrutura; equipamentos de apoio; 
equipamentos de aplicação direta. 

    c) Tipos, características, componentes, finalidades, técnica de instalação e 
operação, alterações no funcionamento e conservação.de equipamentos de 
aplicação direta: 

- Máquinas dialisadoras; 

- Equipamentos de suporte ventilatório invasivos e não invasivos, oxímetro 
de pulso e expirômetro; 

- Monitores cardíacos, cardioversores, desfibriladores, eletrocardiógrafo; 

- Incubadora; 

- Cardiotocógrafo;  

- Bisturi elétrico; 

- Bomba de infusão, 

- Esfigmomanômetro. 



 d) Norma da Série NBR IEC que tratam de equipamentos eletrodomésticos: 60 
601-1; 60 601-2-19; 60 601-2-20; 60 601-2-24; 60 601-2-26; 60 601-2-34. 

  e) Português e Matemática Básica. 

 


