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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:  
 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

MÓDULO:  IV 

COMPONENTE CURRICULAR: 
 

Enfermagem em Oncologia 

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. 
 

ATRIBUIÇÕES  
 

 
 
ÁREA DE ATIVIDADES  

TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA  
Usar equipamento de proteção individual (EPI).  
 

 PRESTAR COMUNICAÇÃO TÉCNICA  
Orientar familiares e pacientes.  
Conversar com paciente.  
 

DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
Trabalhar com ética.  
Respeitar paciente.  
Preservar integridade física de paciente. 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

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

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

  
1..Identificar os princípios da oncogênese e a 
evolução dos tumores no organismo humano 
para prestar assistência de enfermagem em 
todas as fases de evolução da doença 
pautada na éticas e na humanização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Refletir sobre a filosofia e os princípios que 
norteias os diversos aspectos do cuidado de 
enfermagem em unidades de cuidados 
paliativos, para além de uma visão técnica.  
 

  
1.1.Descrever as diferenças entre tumor benigno 
e tumor maligno  
1.2.Identificar os fatores determinantes do 
câncer.  
1.3. Descrever os mecanismos de invasão 
tumoral  
1.4. Relacionar os tratamentos para o câncer e o 
estadiamento tumoral.  
1.5.Identificar os tratamentos em oncologia.  
1.6. Observar ocorrência de efeitos adversos 
durante o tratamento quimioterápico e/ou 
radioterápico  
1.7. Relacionar os cuidados de enfermagem 
durante o tratamento quimioterápico e/ou 
radioterápico.  
1.8. Utilizar normas de segurança para si e para o 
cliente/ paciente ao lidar com tratamentos 
quimioterápico e/ou radioterápico.  
 
 
 
 
 
2.1.Descrever os princípios que norteias os 
cuidados paliativos  
2.2. Identificar as ações de enfermagem 
realizadas em cuidados paliativos  
2.3. Aplicar os instrumentos de avaliação da dor  
2.4. Identificar os tipos de dor  

1..Câncer  
 Definição e características de tumor 

benigno e tumor maligno  
 Fisiopatologia do crescimento 

celular  
 Fatores predisponentes  
 Nomenclatura dos tumores  
 Mecanismo de invasão (metástase)  
 Diagnóstico  
 Estadiamento  
 Tratamento  

 
2. Quimioterapia:  
- Conceito  
- Classificação  
- Efeitos colaterais  
- Assistência de enfermagem,  
- Cuidados no manuseio e administração de 
quimioterápicos  
 
3. Radioterapia:  
- Conceito  
- Indicação  
- Tipos  
o Teleterapia  
o Braquiterapia  
- Efeitos colaterais  
- Assistência de enfermagem  
 
4. Cuidados paliativos:  
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2.5. Relacionar o uso de analgésicos à escala de 
analgesia  
2.6. Aplicar medidas não farmacológicas para o 
controle da dor  
2.7. Verificar a eficácia da analgesia  
2.8. Identificar as fases da morte  
2.9.Confortar o paciente no atendimento de suas 
necessidades básicas  
2.10. Promover apoio espiritual. 

- Conceito e Princípios  
- Assistência de enfermagem em cuidados 
paliativos  
- Controle da dor  
o Classificação da dor por seu mecanismo 
fisiopatológico  
o Padrões e Tipos de Dor  
o Avaliação do Paciente com Dor  
o Princípios Gerais de Controle da Dor  
o Agentes farmacológicos para o controle 
da dor  
o Medidas não farmacológica para o 
controle da dor  
 
5. Processo de luto, morte e o morrer.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia 
e Mês 

1.1.Descrever as diferenças entre 
tumor benigno e tumor maligno  
1.2.Identificar os fatores 
determinantes do câncer.  
1.3. Descrever os mecanismos de 
invasão tumoral  
1.4. Relacionar os tratamentos 
para o câncer e o estadiamento 
tumoral.  
1.5.Identificar os tratamentos em 
oncologia.  
1.6. Observar ocorrência de efeitos 
adversos durante o tratamento 
quimioterápico e/ou radioterápico  
1.7. Relacionar os cuidados de 
enfermagem durante o tratamento 
quimioterápico e/ou radioterápico.  
1.8. Utilizar normas de segurança 
para si e para o cliente/ paciente 
ao lidar com tratamentos 
quimioterápico e/ou radioterápico.  
 
2.1.Descrever os princípios que 
norteias os cuidados paliativos  
2.2. Identificar as ações de 
enfermagem realizadas em 
cuidados paliativos  

1.Câncer  
 Definição e características de 

tumor benigno e tumor maligno  
 Fisiopatologia do crescimento 

celular  
 Fatores predisponentes  
 Nomenclatura dos tumores  
 Mecanismo de invasão 

(metástase)  
 Diagnóstico  
 Estadiamento  
 Tratamento  

 
2. Quimioterapia:  
- Conceito  
- Classificação  
- Efeitos colaterais  
- Assistência de enfermagem,  
- Cuidados no manuseio e administração 
de quimioterápicos  
 
3. Radioterapia:  
- Conceito  
- Indicação  
- Tipos  
o Teleterapia  
o Braquiterapia  

- Aulas teóricas expositivas em sala de 
aula. 
 
- Trabalhos individuais e/ou em grupos, 
intra e extra classe, com uso dos recursos 
existentes na biblioteca e internet. 
 
- Utilização de recursos audiovisuais. 
 
- Visitas em Unidades de Referência para 
compreensão da abordagem e execução do 
atendimento à vítima de trauma. 
 
- Aulas práticas em laboratório de 
enfermagem. 
 
- Projeto leitura para aprendizagem além 
das bases sugeridas. 
 
- Simulação de casos. 
 
- Produção de seminários 
 

 
1 e 2 – 

24/01 a  
24/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3- 24/03 a 07/04 
 
 
4- 07/04 a 19/05 
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2.3. Aplicar os instrumentos de 
avaliação da dor  
2.4. Identificar os tipos de dor  
2.5. Relacionar o uso de 
analgésicos à escala de analgesia  
2.6. Aplicar medidas não 
farmacológicas para o controle da 
dor  
2.7. Verificar a eficácia da 
analgesia  
2.8. Identificar as fases da morte  
2.9.Confortar o paciente no 
atendimento de suas necessidades 
básicas  
2.10. Promover apoio espiritual. 

- Efeitos colaterais  
- Assistência de enfermagem  
 
4. Cuidados paliativos:  
- Conceito e Princípios  
- Assistência de enfermagem em 
cuidados paliativos  
- Controle da dor  
o Classificação da dor por seu mecanismo 
fisiopatológico  
o Padrões e Tipos de Dor  
o Avaliação do Paciente com Dor  
o Princípios Gerais de Controle da Dor  
o Agentes farmacológicos para o controle 
da dor  
o Medidas não farmacológica para o 
controle da dor  
 
5. Processo de luto, morte e o morrer.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- 19/05 a 02/06 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 

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

1. Identificar os princípios da 
oncogênese e a evolução 
dos tumores no organismo 
humano para prestar 
assistência de enfermagem 
em todas as fases de 
evolução da doença pautada 
na éticas e na humanização.  
 
 
 
2. Refletir sobre a filosofia e 
os princípios que norteias os 
diversos aspectos do 
cuidado de enfermagem em 
unidades de cuidados 
paliativos, para além de uma 
visão técnica.  
 

- Prestar cuidados de 
enfermagem, respeitando e 
priorizando a situação de 
saúde do indivíduo; 
 
- Utilizar conhecimentos 
científicos na execução dos 
cuidados. 
 
- Selecionar a sequência    
de cuidados prioritários para 
o atendimento do paciente 
com câncer. 
 
- Identificar sinais e sintomas 
que caracterizam situações 
de complicações no paciente 
oncológico. 
 
 
 
 

- Avaliação prática das 
técnicas desenvolvidas em 
aulas práticas. 
 
- Simulação de casos reais. 
 
 
 
 
 
 
 
- Avaliação escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Observação direta.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Linguagem técnica  
 

 Relevância do conteúdo 
 
 
 
 
 

- Demonstrar conhecimento 
sobre a importância da 
realização dos 
procedimentos a serem 
executados nas situações 
cotidianas do paciente 
oncológico. 
 
 
 
 
 
- Elaboração das respostas 
de forma clara, utilizando 
linguagem técnica.  
 
 
- Participação ativa nas aulas 
quando solicitado e ou 
espontaneamente, realização 
de atividades em grupo ou 
individual, além da aceitação 
de novas idéias, 
cumprimento de horário de 
aula.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica 

- www.saude.gov.br 

- www.inca.gov.br 

- www.oncoguia.org.br 

- www.cancer.org.br 

Material Didático Específico 

- www.saude.gov.br 

- www.inca.gov.br 

- www.oncoguia.org.br 

- www.cancer.org.br 

Outros Materiais Didáticos 

Internet , Data-Show, Artigos científicos, Laboratório de enfermagem. 

 

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 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.   

- Atender o aluno individualmente em sala.  
- Estudo dirigido em grupo abordando as competências não desenvolvidas.  
- Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos  
-Avaliação: Trabalhos de pesquisas, avaliações escritas, apresentação de relatórios, 

observação direta do desempenho do aluno, auto avaliação. 

http://www.saude.gov.br/
http://www.inca.gov.br/
http://www.oncoguia.org.br/
http://www.cancer.org.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.inca.gov.br/
http://www.oncoguia.org.br/
http://www.cancer.org.br/
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VII– Identificação: 

Nome do Professor: Leidepaula da Rocha Belon 

Assinatura: 

Data: 7/02/2014 

 

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: Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura: 

Data: 10/02/2014 

 

 

 

 

 

 


