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PERFIL TÉCNICOPROFISSIONAL

COMPETÊNCIA
COMPORTAMENTALATITUDINAL
 Usa diferentes possibilidades de
aprendizagem
mediada
por
tecnologias no contexto do
processo
produtivo
e
da
sociedade do conhecimento,
desenvolvendo e aprimorando
autonomia
intelectual,
pensamento
crítico,
espírito
investigativo e criativo.

COMPETÊNCIA
TÉCNICA-COGNITIVA

HABILIDADES

BASES TECNOLÓGICAS

O Técnico em Enfermagem é o
 Compreende os conceitos de EaD e  Utiliza
adequadamente
as  Modalidade
de
Educação
a
profissional com visão sistêmica do
suas características básicas.
interfaces do ambiente virtual de Distância (EaD)
meio ambiente, saúde e segurança,
Ensino-Aprendizagem,
sistemas
que atua de forma independente e
 Conhece e compreende a dinâmica operacionais e aplicativos.
 Ambiente Virtual de Ensinoinovadora,
acompanhando
a
do ambiente virtual e suas diferentes
evolução da sua profissão. Aplica e
interfaces.
 Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA)
respeita as normas de proteção e
Ensino-aprendizagem
para
preservação do meio ambiente, saúde
 Compreende a língua portuguesa argumentar, discutir e expressar  Sistemas operacionais
e segurança no trabalho. Possui visão
e suas técnicas de comunicação oral opiniões com clareza e coerência
crítica, reflexiva e consistente sobre
lógica.
e escrita.
 Aplicativos
o impacto de sua atuação profissional  Reconhece a importância e a
na sociedade. Tem habilidades de necessidade da aplicação de  Conhece e diferencia as variantes  Expressa ideias de forma clara
 Ferramentas de comunicação
comunicação e de trabalho em
princípios e valores éticos e morais linguísticas adequadas a cada empregando
técnicas
de
equipe multidisciplinar junto ao perante as diversas situações da contexto de situação real de comunicação apropriadas a cada
paciente e sua família. Age com ética vida
do
cidadão
e, comunicação oral e escrita.
 Leitura, interpretação e redação de
situação.
profissional,
sustentabilidade, conseqüentemente, do cotidiano do
textos
flexibilidade, responsabilidade social profissional.
 Conhece a estrutura e organização  Aplica a variante linguística
e domínio do saber-fazer, do saberadequada a cada contexto de
ser, do saber-saber e do saber-  Atua social e profissionalmente de do sistema de saúde vigente no país. situação real de comunicação oral e  Variantes da língua no contexto de
situação comunicativa
conviver. Facilita o acesso e a
escrita.
forma ética.
 Conhece as relações entre os
disseminação dos saberes na área da
saúde pública e conhece a dinâmica
aspectos
técnicos,
sociais,  Faz uso apropriado das normas  Normas linguísticas
do Sistema Único de Saúde (SUS).  Revela autonomia e facilidade para econômicos, legais, éticos e
gramaticais
da
variante
em
Busca a prevenção da doença, a se adaptar a novas situações e novas profissionais.
determinado
contexto
de  Ética, trabalho e saúde
promoção da saúde e preserva a tecnologias.
comunicação.
integridade e a individualidade do ser
 Compreende as Políticas Públicas de
 Políticas Públicas de Saúde
humano por meio da humanização da
 Entende e valoriza a leitura como Saúde no contexto do trabalho de  Coleta dados relativos ao setor de
assistência e da valorização da
um objeto cultural que promove a forma que estas subsidiem as ações atuação e registra em forma de
autonomia
das
pessoas
na
 Profissão: características, legislação
inserção no mundo do trabalho.
recuperação da saúde.
e os serviços de acordo com o relatórios.
profissional e atuação
Integra a equipe de enfermagem,
conceito
ampliado
da
saúde,
os
participa na execução do plano de  Valoriza e respeita as variações princípios
e
as
diretrizes  Aplica os princípios éticos na  Técnicas básicas de enfermagem
assistência sob a supervisão do linguísticas compreendendo-as na
preconizadas pelo Sistema Único de abordagem com cliente/comunidade
enfermeiro. Atua no Sistema de dimensão histórico-cultural.
e com os outros profissionais da
Saúde – SUS.
Saúde em todos os níveis da
 Processo saúde-doença
equipe de trabalho.
assistência, respeitando a legislação  Valoriza a língua como marca
que regulamenta o
exercício identitária dos sujeitos e como  Conhece a organização e o
 Vigilância em saúde
objeto que possibilita a interação dos funcionamento do sistema de saúde
profissional.
 Aplica e articula as diretrizes e os
indivíduos nas organizações.
vigente no país.
princípios das Políticas Públicas de
 Anatomia e fisiologia humana
Saúde.
 Reconhece o trabalho como
 Identifica as ações de prevenção de
elemento de realização humana.
riscos sanitários, prevenção de  Utiliza ações de prevenção de riscos  Microbiologia e parasitologia
agravos, promoção e recuperação da sanitários, promoção, proteção e
 Possui visão humanística crítica e
 Fundamentos de nutrição e dietética
saúde visando à melhoria da recuperação da saúde.
consistente sobre o impacto de sua
Técnico em Enfermagem

EMENTAS
Ambientação em Educação a
Distância (45h)
Concepções e legislação em EaD.
Ambiente Virtual de EnsinoAprendizagem. Ferramentas para
navegação e busca na Internet.
Metodologias de estudo baseadas
nos princípios de autonomia,
interação e cooperação.
Português Instrumental (30h)
Leitura e compreensão de textos da
área
profissional.
Níveis
de
linguagem e adequação linguística.
Comunicação oral e escrita.
Gramática
aplicada.
Redação
técnica.
Ética Profissional (30h)
Fundamentos da ética. Legislação
profissional. Código de ética.
Introdução ao SUS (60h)
Políticas Públicas de Saúde no
Brasil. Organização do Sistema
Único de Saúde (SUS). Modelos de
assistenciais de saúde no Brasil.
Introdução
à
Profissão
em
Enfermagem (60h)
Características da profissão.
Legislação pertinente à área de
atuação. Possibilidades de atuação no
mercado de trabalho.
Fundamentos de Enfermagem
(90h)
Necessidades humanas Básicas.
Técnicas e procedimentos básicos de
enfermagem.
Saúde Coletiva I (30h)
O homem e o meio ambiente.
Condições
socioeconômicas,
políticas, culturais e ambientais.

atuação profissional na natureza e qualidade de vida da população,
sociedade.
com vistas à inclusão social.
 Participa
do
processo
de  Fundamentos da psicologia aplicada
planejamento e avaliação das ações à Enfermagem
 É pró-ativo, inovador e eficiente na  Conhece a legislação e normas desenvolvidas nos serviços de
técnicas da sua área de atuação.
solução dos problemas.
saúde.
 Fundamentos de farmacologia

Processo de Saúde-doença-cuidado.
Vigilância em Saúde.

Anatomia e Fisiologia Humana
(90h)
Anatomia e fisiologia humana.
Integração com órgãos e sistemas.

Identifica
os
fundamentos
da
higiene
 Atua de forma cooperativa em
 Aplica as normas técnicas de sua  Principais grupos de medicamentos Funções.
equipes multidisciplinares, com e profilaxia, visando a promover área de atuação.
e drogas
Microbiologia e Parasitologia (60h)
ações
de
saúde.
ações diretas sobre o paciente e sua
Características dos vírus, bactérias,
família.
 Procede à lavagem das mãos  Fisiopatologias dos agravos clínicos
fungos, protozoários, helmintos e
 Conhece as principais técnicas de conforme normas preconizadas pelo de saúde mais comuns
artrópodes. Respostas imunes
que
devem
ser Ministério da Saúde.
 Possui visão contextualizada da área enfermagem
específicas. Fenômenos de
realizadas
na
higiene
e
em
conjunto
de saúde sob os aspectos
 Organização,
estrutura
e hipersensibilidade.
com
cliente/paciente.
psicológicos, econômicos, sociais
 Executa técnicas de mensuração funcionamento das unidades clínicas
Nutrição
e
Dietética
para
políticos, culturais e ambientais.
antropométricas (peso, altura) e
Enfermagem (30h)
 Conhece
a
importância
da
verificação de sinais vitais.
 Organização,
estrutura
e Valor nutricional dos alimentos.
verificação dos sinais vitais na
 Adota
medidas
promocionais,
funcionamento dos hospitais e Política Nacional de Alimentação e
avaliação
da
saúde
do
assistenciais,
preventivas
e
 Prepara o material necessário para unidades de saúde
Nutrição.
cliente/paciente.
educativas no âmbito da saúde.
realizar o procedimento de coleta de
secreção, sangue, etc., auxiliando ou  Fisiopatologias
dos
agravos Psicologia Aplicada (45h)
 Identifica
as
medidas
Origem e evolução. Psicologia
 Facilita o acesso e a disseminação
procedendo à coleta do material para cirúrgicos de saúde mais comuns
antropométricas, reconhecendo a
aplicada à Saúde. Motivação.
do conhecimento na área de saúde.
o exame de acordo com o protocolo
Emoção.
Controle
emocional.
importância delas na avaliação da
do MS.

Organização,
estrutura
e
Inteligência.
Personalidade
saúde do cliente/paciente.
funcionamento
das
unidades
orienta,
encaminha, cirúrgicas
Fundamentos de Farmacologia
 Conhece
e
identifica  Informa,
(60h)
fisiologicamente os órgãos que prepara, apoia e posiciona o
Principais grupos de drogas.
compõem os aparelhos e sistemas do cliente/paciente antes e durante o  Programa de assistência integral à Principais técnicas utilizadas em
exame a ser realizado.
saúde da criança e à do adolescente Farmacologia.
corpo humano.
estrutura
e
 Conhece o material necessário e seu  Realiza procedimentos e técnicas de  Organização,
enfermagem
de
acordo
com
funcionamento
das
unidades
preparo para a realização de coleta
situações
próprias
e
específicas
da
pediátricas
de secreção, sangue, etc.
sua atuação como técnico no setor
 Políticas de saúde relativas à saúde
 Identifica os conceitos de assepsia, de trabalho.
mental
de
descontaminação
e
de

Transmite
de
forma
eficiente,
clara
esterilização.
e objetiva à família e ao  Procedimentos e cuidados de
 Identifica as posições corretas para cliente/paciente as técnicas que enfermagem em saúde mental
o
autocuidado
colocar o cliente/paciente durante o promovam
(alimentação, higiene).
exame clínico.
 Organização,
estrutura
e

Enfermagem em Clínica Médica
(90h)
Doenças e agravos em Clínica
Médica. Assistência de enfermagem
ao cliente/paciente em tratamento
clínico.
Introdução à Administração em
Enfermagem (45h)
Administração
geral.
Estrutura
organizacional do hospital e do
serviço de enfermagem.

funcionamento das unidades de Enfermagem Cirúrgica (90h)
 Identifica sinais e sintomas que  Prepara, mantém e administra as saúde mental
Doenças e agravos em Clínica
indiquem doenças transmissíveis e medicações do cliente/paciente pelas
Cirúrgica.
Assistência
de
enfermagem ao cliente/paciente em
diversas vias de acordo com as  Políticas de saúde
parasitárias.
tratamento
cirúrgica,
centro
prescrições médicas.
cirúrgico, centro de recuperação e
 Compreende a dinâmica das
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relações interpessoais produzidas no  Preenche formulários padronizados.  Promoção da saúde
ambiente de trabalho.
 Realiza posicionamento correto,  Vigilância epidemiológica
 Identifica
as
medidas
de mudanças de decúbito e proteção
proteção/prevenção
a
serem dos membros e tronco do  PNI
adotadas pela população em cliente/paciente de modo a evitar
epidemias e endemias.
complicações e/ou sequelas.
 Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher
 Conhece a sistemática de preparação  Utiliza a técnica de isolamento
e administração de medicação pelas reverso
no
atendimento
de  Organização,
estrutura
e
diversas vias.
clientes/pacientes portadores de funcionamento das unidades de
doenças que provocam baixa de saúde da mulher
 Identifica os fundamentos da
resistência imunológica com o
psicologia visando a promover ações
objetivo de protegê-los.
 Organização,
estrutura
e
de
conforto
junto
ao
funcionamento das unidades de
usuário/paciente e sua família.
 Utiliza e/ou aplica as técnicas de urgência e emergência
relacionamento
humano
e
 Conhece as diferentes formas de
abordagem
individual
de  Abordagem de pacientes graves em
estabelecer o diálogo nas relações
cliente/paciente,
enfatizando
o situações de urgência e emergência
humanas para uma comunicação
respeito aos mesmos e o sigilo
eficaz com cliente/paciente e sua
profissional no trato com a higiene  Programa de Assistência Integral à
família.
pessoal e cuidados profiláticos.
Saúde do Idoso

central de material.
Enfermagem em Saúde da Criança
e do Adolescente (60h)
Assistência de enfermagem à
criança. Ações básicas na atuação
primária à saúde da criança e à do
adolescente em parceria com a
família.
Enfermagem em Saúde Mental
(45h)
Política de assistência para a saúde
mental.
Assistência/cuidado
de
enfermagem à pessoa com transtorno
mental.
Práticas alternativas de
assistência em saúde mental.
Principais terapêuticas empregadas.
Saúde Coletiva II (60h)
Políticas de Saúde. Promoção da
Saúde. Vigilância Epidemiológica e
imunizações.
Assistência
de
enfermagem na estratégia de Saúde
da Família.

 Identifica e conhece as doenças que
Enfermagem
Obstetrícia
e

Consulta
os
prontuários
dos
 Organização,
estrutura
e Ginecologia (90h)
necessitam
de
notificação
pacientes
para
ter
conhecimento
das
funcionamento das instituições de Política Integral à Saúde da Mulher.
compulsória.
Assistência de enfermagem durante o
dietas
prescritas
já
listadas longa permanência
pré-natal, parto, puerpério, o
 Conhece a organização, estrutura e anteriormente.
aleitamento materno e os cuidados
funcionamento de um centro
com o recém-nascido.
cirúrgico,
uma
unidade
de  Registra em impressos próprios as
de
notificação
recuperação pós-anestésica e de uma doenças
Enfermagem em Emergência e
compulsórias.
Urgência (60h)
unidade de internação cirúrgica.
Assistência de enfermagem em
situações de emergência e urgência e
 Conhece
os
cuidados
de  Implanta e mantém projetos de
atendimento pré-hospitalar.
enfermagem a serem prestados ao armazenamento de medicamentos.
paciente no período pré, trans e pósEnfermagem em Saúde do Idoso
procedimentos
de
operatório
das
intervenções  Realiza
(45h)
enfermagem no período pré, trans e
cirúrgicas.
Política de assistência à pessoa idosa.
Doenças e agravos relacionados ao
pós-operatório das intervenções
envelhecimento. Assistência/cuidado
 Conhece as técnicas e dinâmicas cirúrgicas.
de enfermagem à pessoa idosa em
para
o
armazenamento
de
parceria com a família.
medicamentos.
 Realiza ações que promovam o
bem-estar e melhorem a qualidade
 Conhece
os
aspectos de vida da criança e do adolescente.
biopsicossociais
do
desenvolvimento da criança e da  Presta cuidados de enfermagem ao
saúde da mulher.
recém-nascido e lactente doente e
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em situação de risco.
 Identifica sinais e sintomas que
indiquem alterações fisiológicas,  Presta cuidados de enfermagem que
psicológicas e patológicas da criança atendam as necessidades básicas do
e do pré-adolescente.
cliente/paciente com transtornos
mentais e usuários de diferentes
 Conhece os cuidados necessários drogas.
aos recém-nascidos e lactentes.
 Adota
as
medidas
de
 Conhece as categorias de transtornos prevenção/proteção recomendadas
mentais e de comportamento por uso para doenças transmissíveis e
de drogas.
parasitárias.
 Reconhece os sintomas dos quadros  Transmite
orientações
sobre
agudos e crônicos dos transtornos vacinação segundo o Programa
mentais.
Nacional de Imunização (PNI) –
MS.
 Conhece dados que determinam o
perfil
epidemiológico
da  Executa e registra a vacinação
comunidade.
segundo o Ministério da Saúde e
PNI.
 Conhece e identifica doenças
transmissíveis.
 Realiza ações que promovam o
bem-estar e melhorem a qualidade
 Conhece os procedimentos sobre
de vida da mulher.
vacinação.
 Age com rapidez diante de pacientes
 Conhece
os
aspectos
em situações de risco iminente.
biopsicossociais da saúde da mulher.
 Realiza ações educativas junto aos
 Identifica situações de urgência e
indivíduos, família e comunidade,
emergência prestando os cuidados
visando à prevenção de acidentes e
imediatos ao paciente, visando à
ao ensino dos primeiros socorros.
manutenção das funções vitais, à
prevenção de complicações e ao
 Executa ações de cuidados básicos
alívio do sofrimento em tempo
de higiene, conforto, segurança,
hábil,
de
acordo
com
a
alimentação,
hidratação,
complexidade que o caso requer.
eliminações, recreações e exercícios
o
tratamento
com
o
 Compreende
o
processo
de para
envelhecimento nos seus aspectos cliente/paciente idoso, em parceria
fisiológicos, psicológicos, social e com a sua família.
patológico.

 Implementa técnicas que visem a
 Identifica procedimentos e cuidados melhorar as condições de saúde ao
que indicam atendimento das cliente/paciente, sem causar danos
necessidades básicas do paciente ao meio ambiente.
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idoso, em parceria com sua família.
 Caracteriza
a
prevenção,
o
tratamento e a reabilitação das
afecções
clínicas
que
mais
comumente afetam o adulto e o
idoso.
 Conhece metodologias próprias para
o descarte de material.
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