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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. 

 

TRABALHAR COM BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA 
- Lavar mãos antes e após cada procedimento. 
- Usar equipamento de proteção individual (EPI). 
- Paramentar-se. 
- Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos. 
- Providenciar limpeza concorrente e terminal. 
- Desinfetar aparelhos e materiais. 
- Esterilizar instrumental. 
- Transportar roupas e materiais para expurgo. 

- Acondicionar perfurocortante para descarte. 
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- Descartar material contaminado. 
- Tomar vacinas. 
- Seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Proteção e Prevenção em Enfermagem                                                                                        Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

- Relacionar as ações de saúde com os 
agentes biológicos que afetam a saúde do 
ser humano, como um dos fatores que 
interferem nos índices de infecção 
hospitalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar normas de segurança relativas à 
prevenção de acidentes de trabalho e no 
manuseio de resíduos provenientes dos 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

1.1 Classificar os seres vivos 
1.2 Identificar os microorganismos que afetam a 
saúde. 
1.3 Identificar agentes, causas, fontes e natureza 
das contaminações. 
1.4 Identificar meios para prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar. 
1.5 Correlacionar as normas e os protocolos 
relativos à prevenção da infecção hospitalar com 
os diversos tipos de isolamento e precauções 
padrão. 
1.6 Relacionar tipos de isolamento e precauções 
padrão no atendimento de clientes/ pacientes 
com o objetivo de protegê-los. 
1.7 Identificar a finalidade, estrutura e o 
funcionamento da Comissão de Controle da 
Infecção Hospitalar – CCIH. 
1.8 Relacionar meios de prevenção e controle da 
infecção hospitalar, de acordo com as normas 
estabelecidas pela CCIH. 

 
 
 

 
2.1 Identificar normas de biossegurança na 
realização do trabalho de enfermagem. 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 

- Relação entre os seres vivos – 
Organização celular 
 
- Classificação dos seres vivos: 

Reino monera 

Reino Protista 

Reino Fingi 

Reino Animalia 
 
- Microbiologia: 

Vírus 

Bactérias 

Fungos 

Protozoários 

Helmintos 

Artrópodes 
 
- Cadeia de transmissão dos agentes 
infecciosos 
 
- Infecção Hospitalar. 

Tipos 

Prevenção e controle de infecção. 

Comissão de Controle da Infecção 
Hospitalar – CCIH 
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serviços de saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Identificar as normas de segurança para 
prevenção de acidentes de trabalho. 
2.3 Relacionar normas de segurança relativas à 
perfuro cortantes. 
2.4 Relacionar equipamentos de proteção 
individual (EPI) e coletivos (EPC) à prevenção de 
acidentes no trabalho. 
2.5 Relacionar medidas de segurança no 
armazenamento, transporte e manuseio de 
resíduos. 
2.6 Manusear e descartar adequadamente os 
resíduos sólidos. 
 
 

 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
10 

- Equipamentos de proteção individual 
(EPIs) e Equipamentos de proteção coletiva 
(EPCs) 
 
- Tipos de precauções: 

Precauções padrão 

Precauções de contato 

Precauções de gotículas 

Precauções de aressóis 
 
- Norma Regulamentadora (NR 32) 
 
- Normas de segurança para a prevenção de 
acidente de trabalho: 
- Perfurocortante e materiais biológicos 
 
- Manuseio e descarte dos resíduos sólidos 
dos serviços de saúde. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Proteção e Prevenção em Enfermagem                                                                        Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

- Classificar os seres vivos 
- Identificar os 
microorganismos que afetam a 
saúde. 
- Identificar agentes, causas, 
fontes e natureza das 
contaminações 

Relação entre os seres vivos – 
Organização celular 
Classificação dos seres vivos: 
Reino monera 
Reino Protista 
Reino Fingi 
Reino Animalia 
Microbiologia: 
Vírus 
Bactérias 
Fungos 
Protozoários 
Helmintos 
Artrópodes 
Cadeia de transmissão dos 
agentes infecciosos 

- Dinâmica: adivinhe o nome; boas vindas; 
- Aula expositiva e dialogada; 
- Recursos áudio visuais; 
- Vídeo sobre bactérias, fungos e protozoários; 
- Questionário dirigido 

 
28/01 a 11/03 
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- Identificar meios para 
prevenção e controle 
sistemático da infecção 
hospitalar. 
- Identificar a finalidade, 
estrutura e o funcionamento da 
Comissão de Controle da 
Infecção Hospitalar – CCIH. 
- Relacionar meios de 
prevenção e controle da 
infecção hospitalar, de acordo 
com as normas estabelecidas 
pela CCIH 

Infecção Hospitalar. 
Tipos 
Prevenção e controle de infecção. 
Comissão de Controle da Infecção 
Hospitalar – CCIH 

- Aulas expositivas; 
- Trabalhos de pesquisa em grupo; 
- Discussão em sala de aula sobre o assunto. 

 
18/03 a 01/04 

- Correlacionar as normas e os 
protocolos relativos à 
prevenção da infecção 
hospitalar com os diversos 
tipos de isolamento e 
precauções padrão. 
- Relacionar tipos de 
isolamento e precauções 
padrão no atendimento de 
clientes/ pacientes com o 
objetivo de protegê-los 

Tipos de precauções: 

Precauções padrão 

Precauções de contato 

Precauções de gotículas 

Precauções de aressóis 

- Aula expositiva e dialogada; 
- Utilização de imagens demonstrativas; 
- Recursos áudio visuais. 

 
08/04 a 22/04 

- Identificar normas de 
biossegurança na realização 
do trabalho de enfermagem. - 
- Identificar as normas de 
segurança para prevenção de 
acidentes de trabalho. 

Norma Regulamentadora (NR 32) 
- Aula expositiva e dialogada; 
- Trabalho em dupla; 
- Questionário dirigido. 

 
29/04 a 13/05 
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- Relacionar equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
coletivos (EPC) à prevenção 
de acidentes no trabalho 
- Relacionar medidas de 
segurança no armazenamento, 
transporte e manuseio de 
resíduos. 
- Manusear e descartar 
adequadamente os resíduos 
sólidos. 

Equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e Equipamentos 
de proteção coletiva (EPCs). 
Manuseio e descarte dos resíduos 
sólidos dos serviços de saúde. 

- Aula expositiva e dialogada; 
- Demonstração dos EPIs; 
- Debate em sala de aula sobre o assunto. 

 
20/05 a 10/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

- Relacionar as ações de 
saúde com os agentes 
biológicos que afetam a 
saúde do ser humano, como 
um dos fatores que 
interferem nos índices de 
infecção hospitalar. 
 
- Analisar normas de 
segurança relativas à 
prevenção de acidentes de 
trabalho e no manuseio de 
resíduos provenientes dos 
serviços de saúde. 

- Identificar os microorganismos 
que afetam a saúde. 
- Identificar agentes, causas, 
fontes e natureza das 
contaminações 
- Identificar meios para 
prevenção e controle 
sistemático da infecção 
hospitalar. 
- Compreender a estrutura e 
funcionamento da CCIH 
- Relacionar meios de 
prevenção e controle da 
infecção hospitalar, de acordo 

Pesquisa e apresentação 
escrita; 
- Avaliação escrita individual; 
- Observação direta; 
- Participação das atividades 
propostas em sala de aula; 
- Seminários. 
 

- Assiduidade; 
- Participação; 
- Interesse; 
- Organização e clareza das 
idéias; 
- Assimilação do conteúdo; 
- Cumprimento dos prazos para 
os trabalhos solicitados; 

 
- Realização dos trabalhos de 
pesquisa; 
- Realização das avaliações 
escritas; 
- Realização das atividades 
propostas demonstrando 
compreensão do assunto; 
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com as normas estabelecidas 
pela CCIH 
- Correlacionar as normas e os 
protocolos relativos à 
prevenção da infecção 
hospitalar com os diversos 
tipos de isolamento e 
precauções padrão. 
- Relacionar tipos de 
isolamento e precauções 
padrão no atendimento de 
clientes/ pacientes com o 
objetivo de protegê-los; 
- Identificar normas de 
biossegurança na realização do 
trabalho de enfermagem. 
- Identificar as normas de 
segurança para prevenção de 
acidentes de trabalho. 
- Relacionar normas de 
segurança relativas à perfuro 
cortantes. 
- Relacionar equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
coletivos (EPC) à prevenção de 
acidentes no trabalho. 
- Relacionar medidas de 
segurança no armazenamento, 
transporte e manuseio de 
resíduos. 
- Manusear e descartar 
adequadamente os resíduos 
sólidos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar, Anvisa – Caderno C, 2.000 
Murray, P.R., Pfaller, M.A., Rosenthal, K. S. Microbiologia Médica, 5.ed, 2.006. 
Cassettari, Valéria Chiaratto; Balsamo, Ana Cristina; Silveira, Isa Rodrigues. Manual para 
prevenção das infecções hospitalares 2009. Hospital Universitário da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
Portaria GM 2.616 CCIH 
NR 32 COREN 2007 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Será trabalhado a recuperação contínua no dia a dia em sala de aula e, de acordo com as 
dificuldades do aluno em forma de trabalho extra-classe, com atendimentos individualizados, 
sendo aplicado estudo dirigido sobre as competências não assimiladas. Portanto, a avaliação 
será contínua, gerando oportunidades para que o aluno reflita com observância, sua evolução, 
verificando do aluno a assiduidade, participação em sala de aula, atividade de classe ou 
extraclasse.  

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Anne Gabriele Martha Leati 

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       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


