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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: 
 

Enfermagem em UTI e Unidades 
Especializadas 

C.H. SEMANAL: 
 

05 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. 
 

ÁREA DE ATIVIDADES  
EFETUAR PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO  

-o no leito.  
 

 PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  
 

 
 

 
raqueal e/ ou traqueostomia.  

 
 

 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 
1.Analisar a organização, estrutura, 
funcionamento e o trabalho da equipe 
multiprofissional nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e unidades especializadas.  
 
 
 
2. Refletir sobre os diversos aspectos do cuidar 
nas unidades de terapia intensiva e unidades 
especializadas considerando os princípios de 
complexidade progressiva, as medidas de 
prevenção de infecção hospitalar e as estratégias 
de humanização da assistência ao paciente 
crítico nas diversas fases do ciclo vital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar a organização, estrutura e o trabalho 
da equipe em UTI e Unidades Especializadas.  
1.2. Identificar os limites de atuação da enfermagem 
no atendimento a pacientes em estado grave.  
 
 
 
2.1. Identificar princípios da bioética na assistência 
ao paciente em estado crítico.  
2.2. Descrever os procedimentos de admissão e alta 
dos pacientes em UTI e unidades especializadas  
2.3.Descrever a assistência de enfermagem aos 
pacientes em estado crítico  
2.4. Relacionar os sinais e sintomas que indiquem 
agravamento no quadro clínico do paciente em 
estado crítico.  
2.5. Descrever os cuidados ao pacientes sob 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva  
2.6. Realizar, em laboratório técnica de verificação 
de PVC, aspiração de vias aéreas  
2.7.Identificar os tipos de arritmias e relacionar os 
procedimentos indicados  
2.8.Relacionar os cuidados de enfermagem aos tipos 
de cateteres  
2.9 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e 
unidades especializadas.  
2.10. Relacionar as drogas vasoativas e sedativas 
utilizadas nos pacientes em estado crítico.  
2.11. Identificar os cuidados de enfermagem 
relativos a terapia nutricional  
2.12. Listar as medidas de prevenção da infecção 
hospitalar em UTI  
2.13. Identificar os métodos dialíticos  
2.14. Relacionar a assistência de enfermagem 

1. Estrutura, organização, equipe de trabalho em UTI 
e Unidades Especializadas. 
 
2. Humanização e princípios bioéticos no 
atendimento aos pacientes em UTI e unidades 
especializadas  
 
3. Admissão e alta na UTI  
 
4. Assistência de enfermagem ao paciente em 
estado crítico  
 
5. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva  
6. Arritmias: 

 Conceitos e classificação  
 Eletrocardiograma  
 Cardioversão  
 Desfibrilação  
 Marcapasso  

 
7..Monitorização hemodinâmica  

 Monitor cardíaco  
 Cateters de Swan Ganz  
 Pressão Venosa Central  
 Pressão arterial Invasiva  
 Capnógrafo  
 Oxímetro de pulso  
 Balão inta-aórtico  
  

8. Cateteres:  
- Tipos de cateteres  
- Manutenção de cateteres  
 
9. Terapia farmacológica:  
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3. Analisar a legislação referente a transplante de 
órgãos e cuidados de enfermagem ao cliente 
potencial doador de órgãos.  
 
 
4. Relacionar a assistência de enfermagem a 
recém-nascidos em situação de risco, tomando 
por base a assistência centrada na família.  
 

prestada a pacientes submetidos a terapia 
substitutiva renal  
2.15. Descrever os cuidados de enfermagem aos 
pacientes em estado de coma e potencial doador.  
 
3.1. Identificar os protocolos específicos associados 
aos transplantes.  
3.2. Relacionar os cuidados de Enfermagem nos 
períodos pré e pós-transplante.  
 
4.1. Identificar a estrutura, organização e equipe da 
UTI neonatal  
4.2.Identificar as patologias mais comuns em UTI 
neonatal e assistência de enfermagem indicada.  
4.3. Relacionar a importância do envolvimento da 
família para a recuperação do recém-nascido em 
estado crítico.  
 

- Drogas vasoativas  
- Sedativos  
 
10. Terapia nutricional:  

 Enteral  
 Parenteral  

 
11. Prevenção de Infecção na UTI:  
- Respiratória  
- Urinária  
- Corrente sanguínea  
- Relacionada a cateteres  
 
12. Terapia substitutiva renal  
- Diálise peritoneal  
- Hemodiálise  
 
13. Estado de coma  
- Classificação  
- Escala de glasgow  
 
13.Morte encefálica:  
- Conceito  
- diagnóstico  
 
14 Transplante de órgãos  
- Sistema nacional de transplantes  
- Aspectos éticos e legais  
- Tipos de transplante  
- Assistência de enfermagem ao potencial doador de 
órgãos  
 
15. Assistência de Enfermagem em UTI neonatal:  

 Estrutura física  
 Equipe multiprofissional  
 Equipamentos  
 Patologias  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia 
e Mês 

- Identificar a organização, estrutura e o 
trabalho da equipe em UTI e Unidades 
Especializadas.  
- Identificar os limites de atuação da 
enfermagem no atendimento a pacientes 
em estado grave.  
- Identificar princípios da bioética na 
assistência ao paciente em estado crítico.  
 
 
- Descrever os procedimentos de admissão 
e alta dos pacientes em UTI e unidades 
especializadas  
- Descrever a assistência de enfermagem 
aos pacientes em estado crítico  
- Relacionar os sinais e sintomas que 
indiquem agravamento no quadro clínico 
do paciente em estado crítico.  
 
- Descrever os cuidados ao pacientes sob 
ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva  
- Realizar, em laboratório técnica de 
verificação de PVC, aspiração de vias 
aéreas  
 
 
- Identificar os equipamentos utilizados em 
UTI e unidades especializadas  
- Identificar os tipos de arritmias e 
relacionar os procedimentos indicados  
 

1. Estrutura, organização, equipe de 
trabalho em UTI e Unidades 
Especializadas. 
 
 
 
2. Humanização e princípios bioéticos no 
atendimento aos pacientes em UTI e 
unidades especializadas  
 
3. Admissão e alta na UTI  
 
 
4. Assistência de enfermagem ao 
paciente em estado crítico  
 
 
 
 
5. Ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva  
 
 
 
 
 
 
6. Arritmias: 

 Conceitos e classificação  
 Eletrocardiograma  
 Cardioversão  
 Desfibrilação  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

multimídia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 – 29/01 a 06/02 
 
 
 
 
 

2- 06/02 a 06/03 
 
 
 

3- 06/03 a 12/03 
 
 

4- 12/03 a 19/03 
 
 

 
 
 

5- 19/03 a 02/04 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- 02/04 a 10/04 
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- Relacionar os cuidados de enfermagem 
aos tipos de cateteres  
 
 
- Relacionar as drogas vasoativas e 
sedativas utilizadas nos pacientes em 
estado crítico  
 
- Identificar os cuidados de enfermagem 
relativos a terapia nutricional  
 
 
- Listar as medidas de prevenção da 
infecção hospitalar em UTI  
 
 
 
 
- Identificar os métodos dialíticos  
- Relacionar a assistência de enfermagem 
prestada a pacientes submetidos a terapia 
substitutiva renal  
- Descrever os cuidados de enfermagem 
aos pacientes em estado de coma e 
potencial doador.  
 
 

 Marcapasso  
 
7..Monitorização hemodinâmica  

 Monitor cardíaco  
 Cateters de Swan Ganz  
 Pressão Venosa Central  
 Pressão arterial Invasiva  
 Capnógrafo  
 Oxímetro de pulso  
 Balão inta-aórtico  

 
8. Cateteres:  
- Tipos de cateteres  
- Manutenção de cateteres  
 
9. Terapia farmacológica:  
- Drogas vasoativas  
- Sedativos  
 
10. Terapia nutricional:  

 Enteral  
 Parenteral  

 
11. Prevenção de Infecção na UTI:  
- Respiratória  
- Urinária  
- Corrente sanguínea  
- Relacionada a cateteres  
 
12. Terapia substitutiva renal  
- Diálise peritoneal  
- Hemodiálise  
 
13. Estado de coma  
- Classificação  
- Escala de glasgow  
 
14.Morte encefálica:  

 
 

7- 10/04 a 16/04 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- 16/04 a 23/04 
 
 
 

9- 23/04 a 25/04 
 
 
 

10- 25/04 a 30/04 
 
 
 

11- 30/04 a 07/05 
 
 
 
 
 

12- 07/05 a 08/05 
 
 
 

13- 08/05 a 14/05 
 
 
 

14- 14/05 a 21/05 
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- Identificar os protocolos específicos 
associados aos transplantes.  
- Relacionar os cuidados de Enfermagem 
nos períodos pré e pós-transplante  
 
 
- Identificar a estrutura, organização e 
equipe da UTI neonatal  
- Identificar as patologias mais comuns em 
UTI neonatal e assistência de enfermagem 
indicada.  
- Relacionar a importância do envolvimento 
da família para a recuperação do recém-
nascido em estado crítico.  
 

- Conceito  
- diagnóstico  
 
15. Transplante de órgãos  
- Sistema nacional de transplantes  
- Aspectos éticos e legais  
- Tipos de transplante  
- Assistência de enfermagem ao potencial 
doador de órgãos  
16. Assistência de Enfermagem em UTI 
neonatal:  

 Estrutura física  
 Equipe multiprofissional  
 Equipamentos  
 Patologias  

 

 
 
 

15- 21/05 a 28/05 
 
 
 
 
 

16- 28/05 a 04/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

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

1. Analisar a organização, 
estrutura, funcionamento e o 
trabalho da equipe 
multiprofissional nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
unidades especializadas.  
 
 
 
 
 
2. Refletir sobre os diversos 
aspectos do cuidar nas 
unidades de terapia intensiva e 
unidades especializadas 
considerando os princípios de 
complexidade progressiva, as 
medidas de prevenção de 
infecção hospitalar e as 
estratégias de humanização da 
assistência ao paciente crítico 
nas diversas fases do ciclo vital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Identificar a organização, 
estrutura e o trabalho da equipe 
em UTI e Unidades 
Especializadas.  
1.2.Identificar os limites de 
atuação da enfermagem no 
atendimento a pacientes em 
estado grave.  
 
 
 
2.1. Identificar princípios da 
bioética na assistência ao 
paciente em estado crítico.  
2.2. Descrever os 
procedimentos de admissão e 
alta dos pacientes em UTI e 
unidades especializadas  
2.3.Descrever a assistência de 
enfermagem aos pacientes em 
estado crítico  
2.4. Relacionar os sinais e 
sintomas que indiquem 
agravamento no quadro clínico 
do paciente em estado crítico.  
2.5. Descrever os cuidados ao 
pacientes sob ventilação 
mecânica invasiva e não 
invasiva .  
2.6. Realizar, em laboratório 
técnica de verificação de PVC, 
aspiração de vias aéreas  
2.7.Identificar os tipos de 
arritmias e relacionar os 
procedimentos indicados  
 

- 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. 

 
  Criatividade.  

 
 

 Coerência com a 
realidade, Senso crítico 
e organização de 
informações.  

 
 Iniciativa, participação e  

Responsabilidade  
 

 Capacidade de síntese,  

 
 Criticidade. 

 
 
 

- Elaboração das respostas de 
forma clara, com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
linguagem técnica. 
 
- Discutir e reconhecer o dilema 
ético e legal da futura profissão. 
 
- Respostas de forma clara, com 
linguagem apropriada. 
 
- Elaboração das respostas de 
forma clara e coerente. 
 
- Participação ativa nas 
atividades propostas pelo grupo, 
usar linguagem técnica. 
 
- Participação ativa nas 
atividades propostas pelo grupo, 
usar linguagem técnica, 
 
- Desempenho prático que 
evidencie conhecimento ético e 
cientifico. 
 
- Conceitos claros e pertinentes 
sobre os procedimentos a 
serem executados. 
 
- Participação ativa nas 
atividades propostas pelo grupo, 
usar linguagem técnica e 
demonstração de 
conhecimento. 
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3. Analisar a legislação 
referente a transplante de 
órgãos e cuidados de 
enfermagem ao cliente potencial 
doador de órgãos  
 
 
 

2.8.Relacionar os cuidados de 
enfermagem aos tipos de 
cateteres  
2.9 Identificar os equipamentos 
utilizados em UTI e unidades 
especializadas.  
2.10. Relacionar as drogas 
vasoativas e sedativas 
utilizadas nos pacientes em 
estado crítico.  
2.11. Identificar os cuidados de 
enfermagem relativos a terapia 
nutricional  
2.12. Listar as medidas de 
prevenção da infecção 
hospitalar em UTI  
2.13. Identificar os métodos 
dialíticos  
2.14. Relacionar a assistência 
de enfermagem prestada a 
pacientes submetidos a terapia 
substitutiva renal  
2.15. Descrever os cuidados de 
enfermagem aos pacientes em 
estado de coma e potencial 
doador.  
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Identificar os protocolos 
específicos associados aos 
transplantes.  
3.2. Relacionar os cuidados de 
Enfermagem nos períodos pré e 
pós-transplante.  
 
 

 
 
 

- Desempenho prático que 
evidencie conhecimento ético e 
cientifico. 
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4. Relacionar a assistência de 
enfermagem a recém-nascidos 
em situação de risco, tomando 
por base a assistência centrada 
na família.  
 

4.1. Identificar a estrutura, 
organização e equipe da UTI 
neonatal  
4.2.Identificar as patologias 
mais comuns em UTI neonatal e 
assistência de enfermagem 
indicada.  
4.3. Relacionar a importância do 
envolvimento da família para a 
recuperação do recém-nascido 
em estado crítico.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica 

 GOMES, Alice Martins - Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 2ª Edição Atualizada e 
Ampliada - Editora Pedagógica e Universitária; São Paulo.  

 CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli - Administração de Medicamentos - Editora Pedagógica e 
Universitária; São Paulo.  

 KAWAMOTO, Emilia Emi - Anatomia e Fisiologia Humana - Editora Pedagógica e Universitária; 
São Paulo.   
 

Material Didático Específico 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 1.071 de 04 de julho de 2005. Política nacional de 
atenção ao paciente crítico.  

 www.sobrati.com.br/ms-politica-critico.htm. 

 CINTRA, E. de A. et al. Assistência de enfermagem ao paciente crítico. São Paulo: 
Atheneu,2000. 671 p.  

 GOMES, A. M. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 2. ed. São Paulo: E.P.U., 1988.  

 HUDAK, C. M.; GALLO, B. M. Cuidados intensivos em enfermagem – uma abordagem 
holística. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  

 MELTZER, L. E. et al. Enfermagem na unidade coronariana. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987.  

 KNOBEL, E. LASELVA, C. R.; MOURA JR, D. F. Terapia intensiva: enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2006.  

 KRUSE, J. A.; PARKER, M. M.; CARLSON, R. W.; GEHEB, M. A. Manual dos princípios e 
práticas de terapia intensiva. São Paulo: Roca, 1997.  
 

Outros Materiais Didáticos 

Internet , Data-Show, Artigos científicos. 

 

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.   

- Acompanhamento individualizado dos alunos sanando suas dificuldades, proporcionando a eles 
oportunidades para esclarecimento de dúvida.  
 
- Recuperação contínua.  
 
- Atividades extras, tais como: pesquisas, trabalhos, exercícios e prova oral. Avaliação escrita de 

conteúdo no qual o aluno obteve menção insatisfatória.  

http://www.sobrati.com.br/ms-politica-critico.htm
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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  
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