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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
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 Exerce as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de 
enfermagem, cabendo-lhe:  
Assistir ao enfermeiro:  

● no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem;  

● na prestação de cuidados diretos de enfermagem a clientes em estado grave;  

● na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas 

de vigilância epidemiológica;  

● na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;  

● na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a clientes durante a assistência de saúde;  

● nas ações especificas de assistência a pacientes em tratamento específico, 

em estado grave e em situações de urgência e emergência.  
 
Deverá também:  
● Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco;  

● Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 
de acidentes e doenças profissionais e do trabalho;  

 ● Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 
do enfermeiro/ enfermeiro obstétrico/ obstetriz;  

● Integrar a equipe de saúde;  

● Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem;  

● Anotar no prontuário do cliente as atividades de assistência de enfermagem, 
para fins estatísticos;  

● Participar de atividades de pesquisa em saúde;  

● Utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe 
multiprofissional. 
  
Neste sentido o curso propõe a formação profissional do técnico de enfermagem 
voltado ao atendimento das necessidades de saúde de  
paciente/cliente/comunidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

      Componente Curricular: Enfermagem em Médica e Cirúrgica                                           Clínica Módulo: 01 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

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

 
1.1. Identificar a terminologia técnica utilizada 
na área da saúde.  
1.2. Identificar as alterações fisiopatológicas 
nos diversos sistemas.  
1.2. Relacionar os cuidados de enfermagem 
nas diferentes patologias.  
1.3. Identificar as necessidades nutricionais 
em diferentes estados patológicos.  
1.4. Relacionar os tipos de dietas específicas 
conforme as patologias  
 
 
 
 
2.1. Relacionar os cuidados de enfermagem 
nos períodos pré e pós-operatório.  
2.2. Identificar as alterações fisiológicas e 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. Glossário de termos técnicos  
 
2. Patologias: etiologia, sinais e 
sintomas, exames diagnósticos, 
tratamento clínico e cirúrgico nos 
sistemas:  
- osteoarticular  
- gastrointestinal  
- cardiovascular  
- respiratório  
- hematopoiético  
- linfático  
- endócrino  
- nefrourinário  
- neurológico . 
 
3. Assistência de enfermagem nas 
patologias dos sistemas acima. 
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fisiológicas e complicações decorrentes 
da cirurgia  
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

possíveis complicações do pós operatório.  
2.3. Relacionar os cuidados de enfermagem 
nas complicações do pós operatório.  
 
 
 

 

 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. Dietas específicas para as patologias. 
  
5. Cuidados de Enfermagem no pré e 
pós-operatório – imediato, mediato e 
tardio  
6. Alterações fisiológicas e complicações 
no pós-operatório:  
alterações hemodinâmicas  
dor:  
  

● sinais e sintomas  
● cuidados de enfermagem. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica l                                                     Módulo: 01 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Estabelecer 
comunicação eficiente 
com o paciente/cliente 
e demais profissionais 
de saúde . 
Utilizar termos 
específicos da área da 
saúde. 

Glossário de termos 
técnicos.  

- Aulas expositivas (data-show) e 
dialogadas com a participação dos 
alunos, leituras de termos técnicos e 
seus respectivos significados. 
Exercícios de fixação e memorização 
dos termos . 
  

27 /01 /14 à 17/02/14 
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Identificar sinais e 
sintomas que 
identifiquem distúrbios 
clínicos e suas 
complicações no 
organismo, avaliando a 
sua gravidade. 
Relacionar as ações de 
enfermagem na 
prevenção  e 
tratamento das 
patologias . 

 
 
Patologias: etiologia, 
sinais e sintomas, 
exames diagnósticos, 
tratamento clínico e 
cirúrgico nos sistemas:  
●osteoarticular  
●gastrointestinal  
●cardiovascular  
●respiratório  
●hematopoiético  
●linfático  
●endócrino  
●nefrourinário  
●neurológico  
 

 

- Aulas expositivas (data-show) e 
dialogadas com a participação dos 
alunos sobre as patologias mais 
comuns que envolvem o organismo 
humano.  
- Projeto leitura: Leitura em sala de 
aula de artigos relacionados às 
principais patologias do adulto e da 
criança e relacionar as assistências 
de enfermagem necessárias para 
cada tipo de patologia. 

 
19/02/14 à 12/03/14 

Realizar 
procedimentos e 
cuidados de 
enfermagem de acordo 
com a prescrição 
multiprofissional. 
Caracterizar a 
prevenção, tratamento 
e a reabilitação das 
afecções clínicas que 
mais comumente 
afetam adultos e 
idosos.  

    
Assistência de 
enfermagem nas 
patologias dos sistemas 
acima.  

 

- Aulas expositivas e dialogadas 
sobre a assistência de enfermagem 
no tratamento e reabilitação das 
afecções.  
- Projeto leitura: leitura de artigos, 
jornais e revistas sobre os temas 
relacionados à prevenção, tratamento 
e reabilitação das doenças.                 
- Seminário sobre as principais 
doenças que acometem os idosos e 
as crianças. 

 
17/03/14 a 02/04/14 
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Reconhecer quais 
dietas são mais 
apropriadas para cada 
tipo de patologia. 
Utilizar terminologias 
específicas da área. 

  
Dietas específicas para 
as patologias  

 

Aulas expositivas (data-show),com a 
participação dos alunos. 
- Aula no laboratório de enfermagem 
para ensinar técnica de administração 
de dieta enteral e parenteral.  

 
07/04/14 à 23/04/14 

Reconhecer a 
importância da 
humanização no pré e 
pós operatório. 
Prestar devidamente 
os cuidados de 
enfermagem 
necessários, com 
ações de 
biossegurança. 
Atuar utilizando os 
princípios éticos 
inerentes à profissão. 

 

 

Cuidados de 
Enfermagem no pré e 
pós-operatório – 
imediato, mediato e tardio  

 

 

  

 

 Aulas expositivas e dialogadas com a 
participação dos alunos.  
- Utilização de recursos audiovisuais. 
- Estudos de casos. 
- Trabalhos individuais e/ou grupo 
intra e extra sala. 
-Visita na biblioteca para busca de 
artigos relacionados com cirurgias e 
cuidados de enfermagem   
 
 
 

28/04/14 à 14/05/14 

 

Identificar as principais 
complicações que 
podem ocorrer no pós- 
operatório imediato, 
mediato e tardio e 
estabelecer os 
cuidados de 
enfermagem 
necessários para cada 
complicação. 

 
 
Alterações fisiológicas e 
complicações no pós-
operatório:  
alterações 
hemodinâmicas  
dor:  
● sinais e sintomas  
● cuidados de 
enfermagem 

 

- Aulas teóricas expositivas em sala 
de aula. 
- Trabalhos individuais e/ou em 
grupos, intra e extra sala, com uso 
dos recursos existentes na biblioteca. 
- Utilização de recursos audiovisuais. 

19/05/14 à 11/06/14 
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IV – Plano de Avaliação de Competência 
 
Componente Curricular: Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica                                                  Módulo: 01 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 1- Correlacionar 
procedimentos e cuidados 
de enfermagem indicados 
na prevenção, tratamento e 
reabilitação das afecções 
clínicas e cirúrgicas.  
 

 
 
 
 
Desenvolver ações de 
promoção de saúde; 
- Caracterizar prevenção, 
tratamento e a reabilitação 
das afecções clínicas que 
mais afetam as pessoas. 
- Conhecer as principais 
complicações cirúrgicas. 

 
 
-Trabalho de pesquisa. 
 
-Atividade individual 

 
-Avaliação com questões 
dissertativas e objetivas 

 
-Relatórios. 
 
-Resolução de atividades 

práticas e relatórios intra e 
extra-classe 

 
 

- Clareza e objetividade nos 
relatórios apresentados 
sobre prevenção, 
tratamento e cuidados de 
enfermagem nas afecções 
clínicas e cirúrgicas.  
- Geração de informações 
relevantes.  
- Clareza e coesão na 
apresentação dos objetos 
de estudo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Ser capaz de distinguir  o 
que é normal e o que é 
patológico no organismo 
humano. 
-  Identificar procedimentos 
e cuidados de enfermagem  
indicados no atendimento 
das necessidades do 
cliente/paciente. 
-Ser organizado e saber 
organizar o trabalho e tudo 
aquilo que for relacionado a 
ele. 
Domínio dos termos 
técnicos de cada sistema 
do organismo 
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 2-Correlacionar os 
cuidados de enfermagem 
nos períodos pré e pós-
operatório, identificando as 
alterações fisiológicas e 
complicações decorrentes 
da cirurgia.  
 

 

- Agilidade e objetividade 
na identificação das 
alterações fisiológicas e 
complicações 
decorrentes da cirurgia 

-Utilização dos conceitos 
adquiridos para a prática 
diária e discussão em 

sala de aula. 

- Saber diferenciar 
cirurgia de emergência, 
cirurgia de urgência e 
cirurgia eletiva. 

- Saber quais são os 
critérios e quais as 
condições clínicas para 
que o paciente/cliente 
possa ter alta da Sala de 
Recuperação Pós 
Anestésica – RPA. 

 
      - Interpretar e aplicar 
normas do exercício 
profissional e princípios 
éticos que regem a 
conduta do profissional de 
saúde.  
 

 

 

 

 

 

 
- Trabalho de pesquisa. 
 
- Prova escrita (objetiva e 
subjetiva). 
 
- Resolução de atividades 
e relatórios intra e extra-
classe. 
 
- Apresentação de 
seminários 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Clareza e objetividade na 
realização dos exercícios 
de fixação.  
- Geração de informações 
relevantes. 
-- Relatórios condizentes 
sobre os cuidados de 
enfermagem ao paciente 
cirúrgico.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Saber prestar 
corretamente a assistência 
de enfermagem à 
pacientes/clientes que 
serão submetidos à 
cirurgias, inclusive 
administração da 
medicação prescrita.. 
-Domínio nas terminologias 
cirúrgicas. 
-Saber prestar assistência 
de enfermagem de maneira 
humanizada. 
- Saber realizar anotações 
de enfermagem legíveis, 
completas, concisas, 
objetivas, pontuais e 
cronológicas. 
- Desenvolver ações de 
proteção e prevenção 
relativas à segurança do 
paciente/cliente.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica:  

  BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11º Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara –Koogan, 2009, 2 vol.    

 KAWAMOTO, E. E; FORTES, J.I.Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo:EUP, 
2003. 

 MEEKER, M.H; ROTHROCK, J.C.Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 
10º Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 Pimenta CAM. Controle da dor no pós-operatório. Atuação da equipe de 
enfermagem. São Paulo, 10º Ed., 2010. 

 Ministério da Saúde – WWW.saude.gov.br 

Material Didático Específico 

 BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11º Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara –Koogan, 2009, 2 vol.    

 KAWAMOTO, E. E; FORTES, J.I.Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo:EUP, 
2003. 

 MEEKER, M.H; ROTHROCK, J.C.Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 
10º Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 Pimenta CAM. Controle da dor no pós-operatório. Atuação da equipe de 
enfermagem. São Paulo, 10º Ed., 2010. 

 Ministério da Saúde –  WWW.saude.gov.br 

 Fundação Nacional de Saúde –      www.funasa.gov.br 

Outros Materiais Didáticos 

Internet , Data-Show, Artigos científicos. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
         Para alunos com rendimento insatisfatório, a recuperação se dará de forma contínua, a fim 
de minimizar ou extinguir os problemas de aprendizagem ou desenvolvimento. 
         A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 

http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
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VII– Identificação: 

Nome do professor: Rosimeire da Silva                     Assinatura:                                                                                        
Data: 08/02/2014 

 
 

 VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

      Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente 
curricular do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

       Nome do coordenador(a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 

        Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/2014       

 

 
 


