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ETEC:  DR. JOSÉ LUÍZ VIANA COUTINHO 
 

CÓDIGO: 073 
 

MUNICÍPIO: JALES 

EIXO TECNOLÓGICO: 
 

Ambiente, Saúde e Segurança 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
 

Técnico em Enfermagem 

QUALIFICAÇÃO:  
 

SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

MÓDULO:  III 

COMPONENTE CURRICULAR: 
 

Saúde e Segurança Ocupacional 

C.H. SEMANAL: 
 

02 horas 

PROFESSOR:  Leidepaula da Rocha Belon 
 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
 

ASSISTIR AO ENFERMEIRO  

durante a assistência de saúde;  
 

 
TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA  

oriar instalações e trabalhadores.  
 

 
 

PRESTAR COMUNICAÇÃO TÉCNICA  
técnicas.  
 

doenças profissionais e do trabalho;  
DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

-se atualizado.  
 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
- Analisar as implicações das condições de 
trabalho para a qualidade de vida e saúde do 
trabalhador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interpretar as legislações, normas de 
segurança, e doenças relacionadas ao 
ambiente e processos de trabalho na 
Enfermagem, através da decodificação da 
linguagem de sinais utilizados em saúde e 
segurança no trabalho e identificando os 
elementos básicos de prevenção de acidentes 
no trabalho.  
 

- Identificar condições de trabalho que podem afetar a 
qualidade de vida e a saúde do trabalhador da 
enfermagem.  
 
- Distinguir as ações de enfermagem que promovam a 
humanização e a qualidade nos ambientes de 
trabalho.  
 
 
 
 
 
- Classificar os riscos no ambiente de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
- Analisar mapa de risco.  
- Analisar a proposta do programa de - prevenção de 
riscos ambientais  
 
- Relacionar a importância da NR32 - para o trabalho 
da enfermagem  
- Relacionar os princípios ergonômicos a serem 
utilizados durante a realização do trabalho de 
enfermagem.  
- Identificar situações de riscos ocupacionais na 
enfermagem / saúde. 
- Listar as medidas de proteção / prevenção a serem 
adotadas pelos profissionais da enfermagem/ saúde  
- Relacionar as doenças ocupacionais que mais 
ocorrem na enfermagem/ saúde  

1- Condições de trabalho na enfermagem:  
Organização: ritmo e jornada de trabalho  

 
 

 
 
2-  Qualidade de vida no trabalho da enfermagem  
 
3- Humanização no trabalho da enfermagem  
 
4- Responsabilidade social no trabalho 
  
5- Riscos no ambiente de trabalho:  

 
 
 

 
 

 
6- Mapa de Risco 
 
7- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR9  
 
8-  Norma Regulamentadora - NR 32  
 
9-  Ergonomia no trabalho  
 
10-  Trabalho e Doenças ocupacionais Doenças 
ocupacionais relacionadas ao trabalho de enfermagem  
 
11-  Programa de saúde ocupacional (NR7):  

 Vacinação do Trabalhador  
 Exames médicos periódicos referentes à 

Enfermagem. 
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- Listar os exames médicos periódicos e sua 
importância. 
 
 
 
- Relacionar os direitos dos trabalhadores frente aos 
acidentes de trabalho.  
- Registrar os acidentes de trabalho em formulário 
próprio (CAT).  
 
- Identificar a importância a CIPA no ambiente de 
trabalho  
- Relacionar os códigos e símbolos utilizados em 
saúde e segurança no trabalho.  

 
 
 
 
 
12-  Acidentes de trabalho:  

 Legislação trabalhista frente aos acidentes de 
trabalho na enfermagem  

 Impressos utilizados: Preenchimento de CAT  
 
13- CIPA – organização, funcionamento, legislação  
 
14-  Códigos e símbolos específicos de SST – Saúde e 
Segurança no Trabalho   
 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia 

e Mês 
1.1. Identificar condições de trabalho 
que podem afetar a qualidade de vida 
e a saúde do trabalhador da 
enfermagem  
1.2. Distinguir as ações de 
enfermagem que promovam a 
humanização e a qualidade nos 
ambientes de trabalho. 
 
 
 
 
 
2.1.Classificar os riscos no ambiente 
de trabalho  
2.2. Analisar mapa de risco  
2.3. Analisar a proposta do programa 

1. Condições de trabalho na 
enfermagem:  

trabalho  
 

 
 

2. Qualidade de vida no trabalho da 
enfermagem  
3. Humanização no trabalho da 
enfermagem  
4. Responsabilidade social no trabalho 
  
5. Riscos no ambiente de trabalho:  

 
 
 

- Aulas expositivas e dialogadas em multimídia, com 
participação efetiva dos alunos em sala de aula. 
 
- Aplicação do Projeto leitura para abordagem de temas 
adicionais de estudo. 
 
- Trabalhos de pesquisa como atividade extra sala. 
 
- Análise e debates de artigos científicos e publicações. 
 
- Pesquisa e produção de Seminário para apresentação 
em sala de aula.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 e 2 – 28/02 a 11/02 
 
 

3 e 4 – 11/02 a 04/03 
 
 
 

5 e 6 – 04/03 a 01/04 
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de prevenção de riscos ambientais  
 
 
 
 
2.4. Relacionar a importância da NR32 
para o trabalho da enfermagem  
2.5. Relacionar os princípios 
ergonômicos a serem utilizados 
durante a realização do trabalho de 
enfermagem.  
2.6.Identificar situações de riscos 
ocupacionais na enfermagem/ saúde. 
2.7. Listar as medidas de proteção / 
prevenção a serem adotadas pelos 
profissionais da enfermagem/ saúde  
2.8.Relacionar as doenças 
ocupacionais que mais ocorrem na 
enfermagem/ saúde  
2.9. Listar os exames médicos 
periódicos e sua importância  
 
 
 
 
2.10. Relacionar os direitos dos 
trabalhadores frente aos acidentes de 
trabalho.  
2.11 Registrar os acidentes de 
trabalho em formulário próprio (CAT).  
 
2.12. Identificar a importância a CIPA 
no ambiente de trabalho  
 
2.13. Relacionar os códigos e 
símbolos utilizados em saúde e 
segurança no trabalho. 

 
 

6. Mapa de risco  
7. Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – NR9  
8. Norma Regulamentadora - NR 32  
 
9. Ergonomia no trabalho  
 
 
 
10. Trabalho e Doenças ocupacionais 
Doenças ocupacionais relacionadas 
ao trabalho de enfermagem  
 
 
 
 
 
11. Programa de saúde ocupacional 
(NR7)  

 

referentes à enfermagem  
 
12. Acidentes de trabalho  

acidentes de trabalho na enfermagem  

Preenchimento de CAT  
 
13. CIPA – organização, 
funcionamento, legislação  
 
14. Códigos e símbolos específicos de 
SST – Saúde e Segurança no 
Trabalho  
 

7- 01/04 a 08/04 
 

8 e 9 – 08/04 a 22/04 
 
 
 
 
 

10 – 22/04 a 29/04 
 
 
 
 
 
 

11- 29/04 a 06/05. 
 
 
 
 
 
 

12- 06/05 a 13/05 
 
 
 
 

13- 13/05 a 27/05 
 
 

14- 27/05 a 03/06 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar as implicações das 
condições de trabalho para a 
qualidade de vida e saúde do 
trabalhador.  
 
 
 
2. Interpretar as legislações, 
normas de segurança, e 
doenças relacionadas ao 
ambiente e processos de 
trabalho na Enfermagem, 
através da decodificação da 
linguagem de sinais utilizados 
em saúde e segurança no 
trabalho e identificando os 
elementos básicos de 
prevenção de acidentes no 
trabalho.  
 
 
 

- Relacionar as implicações das 
condições de trabalho, 
destacando os direitos do 
trabalhador para a qualidade de 
vida e saúde.  
 
 
- Compreender as normas de 
segurança no trabalho de 
enfermagem, identificando 
materiais nocivos e riscos 
ocupacionais. 
  
- Interpretar as legislações, 
normas de segurança, 
linguagem de sinais utilizados 
em saúde e segurança no 
trabalho de enfermagem, 
relacionando os elementos 
básicos de prevenção de 
acidentes no meio de trabalho  
 

- Avaliação escrita. 
 
 
- Observação direta.  
 
 
- Participação em aula. 
 
 
- Pesquisa e apresentação oral. 
 
  
- Discussão de Artigo. 
 
 
- Apresentação Trabalho.  
 

 Interesse, 
 

 Cooperação, 
 

 Participação, 
 

 Cumprimento de 
prazos,  

 
 Criatividade,  

 
 Coerência com a 

realidade,  
 

 Senso crítico e 
organização de 
informações. 

 
  Cumprimento de 

prazos, 
 

  Criatividade, 

 
 Criticidade. 

 
 
 
 
 

 
- Elaboração das respostas de 
forma clara, com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
linguagem técnica.  
 
- Trabalho em equipe para 
desenvolvimento das atividades 
.  
- Utilização dos conhecimentos 
adquiridos na discussão diária 
do componente. 
 
- Prova escrita, identificando os 
conteúdos referente a 
programação apresentada. 
 
- Interpretar a legislação 
pertinente. 
 
- Relacionar princípios 
científicos nas resoluções que 
se fizerem necessárias para a 
prevenção e segurança no 
trabalho de enfermagem.  
 
- Demonstrar conhecimento 
ético e científico essenciais para 
a qualidade de vida e saúde.  
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V– Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica 

 TRALDI, M. C., Fundamentos de enfermagem na assistência primaria de saúde/Maria Cristina Traldi – 
Campinas, SP: ed. Alinea, 2004  

 Maual do técnico e Auxiliar de enfermagem /Coordenação de Idelimina Lopes de Lima...[et. al.] – 6ª ed. 
ver. E ampl. – Goiânia: AB, 2000  

 Ministério da saúde do Brasil – Doenças Relacionas ao Trabalho – Editora MS  
 Ministério da Saúde - Legislação em Saúde. 

 

Material Didático Específico 

 Ministério da Saúde – WWW.saude.gov.br 

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

 DAB- Atenção Básica – WWW.dab.saude.gov.br 

 Cartilha do Trabalhador de Enfermagem – Aben. 2006 
 

Outros Materiais Didáticos 

- Internet , Data-Show, Artigos científicos, Informes Técnicos, Mapas de Risco de Instituições locais. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua  

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 

diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do 

curso. 

- A recuperação será continua com atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse e 
paralela ao longo do semestre, com grupos de estudo em períodos diversos, com orientação do professor. 
Sempre que o docente diagnosticar alunos com conteúdo em defasagem será retomado com a utilização de 
procedimentos didáticos diversificados para facilitar a aprendizagem do mesmo e novos instrumentos de 
avaliação serão utilizados até que o aluno tenha suprido à falha no rendimento e possa dar continuidade à 
aprendizagem. 
  

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Leidepaula da Rocha Belon 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/14 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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: 08/02/14  

http://www.saude.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.dab.saude.gov.br/
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