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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.

➢ Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

➢ Ministrar medicamentos por via oral e parenteral

➢ Realizar controle hídrico;

➢ Fazer curativos;

➢ Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

➢ Colher material para exames laboratoriais;

➢ Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde.

➢ Integrar a equipe de saúde;

➢ Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;

➢ Participar dos procedimentos pós-morte.

➢ Executar atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem e sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-
lhe:

➢ Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina.

➢ Controlar sinais vitais;

➢ Mensurar paciente (peso e altura);

➢ Proceder massagem de conforto;



➢ Higienizar o paciente;

➢ Realizar mudança de decúbito;

➢ Proteger proeminências ósseas;

➢ Estimular paciente (movimentos ativos e passivos)

➢ Oferecer comadre e papagaio;

➢ Aplicar clister (lavagem intestinal);

➢ Ajudar o paciente a alimentar-se;

➢ Instalar dieta enteral;

➢ Transportar o paciente;

➢ orientar familiares e paciente;

➢ Colher informações sobre e com o paciente;

➢ Registrar intercorrências e procedimentos realizados;

➢ Elaborar relatório sobre o paciente;

➢ preservar a integridade física do paciente;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Relacionar os procedimentos de enfermagem à saúde do

paciente/ cliente, respeitando as normas de segurança e o
atendimento de suas necessidades humanas básicas.

1.1 Proceder à higienização das mãos, antes e após a
realização de procedimentos.

1. Técnica de higienização das mãos;

2. Prestar assistência de enfermagem ao paciente/ cliente
hospi tal izado na real ização dos procedimentos
terapêuticos, respeitando as normas de segurança.

1.2 Executar técnicas de higiene, conforto e de segurança ao
paciente/ cliente.

2. Prevenção e controle da infecção nos cuidados de
enfermagem prestados ao cliente;

3. Analisar a legislação referente ao prontuário do paciente e
as normas que orientam os registros de enfermagem.

1.3 Executar técnicas de mensuração antropométrica (peso,
altura e circunferência abdominal) e verificar sinais vitais.

3. Atendimento às necessidades humanas básicas ao
paciente hospitalizado: higiene e conforto: higiene oral;
higiene do couro cabeludo; banho no leito; higiene íntima;
massagem de conforto; mudança de decúbito e
posicionamento do paciente no leito; mobilização ativa e
passiva. Limpeza de unidade; arrumação do leito.
Alimentação e hidratação. Eliminações: uso da comadre e
do papagaio. Sono e repouso. Segurança.

4. Promover assistência integral ao paciente em tratamento
clínico nas diversas patologias.

1.4 Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e
posicionar o paciente/ cliente antes e durante exames e
procedimentos a serem realizados.

4. Técnica de mensurações: peso; altura; circunferência
abdominal; sinais vitais;

5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a
terminologia técnico-científica da profissão.

1.5 Selecionar materiais e equipamentos necessários e
adequados ao exame clínico geral e especializado,
verificando o seu funcionamento

5. Preparo do paciente e de materiais necessários para
procedimentos e realização exames diagnósticos: jejum;
tricotomia; coleta de amostras; posições.

2.1 Observar atitudes dos clientes/ pacientes no momento da
realização dos procedimentos terapêuticos.

6. Técnicas de segurança do paciente hospitalizado:
transporte; prevenção de quedas; prevenção de úlceras
por pressão;  prevenção de erro no preparo e
administração de medicamentos; prevenção de infecção.

2.2 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem de
acordo com a prescrição multidisciplinar.

7. Técnicas de procedimentos terapêuticos: curativos;
administração de medicamentos; cateterismo vesical;
irrigação vesical; sondagem retal;oxigenioterapia;
aspiração; sondagem naso-gástrica; administração de
dietas;aplicação de calor e frio;

2.3 Aplicar medidas assépticas nos procedimentos de
enfermagem visando proteger o paciente/ cliente de
contaminações.

8. Uso de EPI:Normas de segurança para a prevenção de
acidente de trabalho: perfuro-cortante e materiais
biológicos;

2.4 Aplicar as precauções normatizadas pelo serviço de
saúde.

9. Manuseio e descarte dos resíduos sólidos dos serviços de
saúde;

2.5 Aplicar as normas de segurança para prevenção de
acidentes de trabalho.

10. Observação e comunicação em enfermagem;

2.6 Relacionar normas de segurança relativas a perfuro-
cortantes.

11. Anotações de enfermagem no prontuário;

3.1 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados prestados de
acordo com as exigências e normas.

12. Passagem de plantão;



3.2 Observar e identificar alterações e queixas dos clientes.

3.3 Receber e passar plantão na mudança de turno.

4.4 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem de
acordo com a prescrição multidisciplinar.

4.4 Observar e identificar alterações e queixas dos clientes.

4.4 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem de
acordo com a prescrição

4.4 Relacionar a assistência de enfermagem nas diversas
patologias específicas do idoso

5.5 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de
estudo.

5.5 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Proceder à higienização das mãos, antes e após a
realização de procedimentos.

➢ 1.2 Executar técnicas de higiene, conforto e de
segurança ao paciente/ cliente.

➢ 1.3 Executar técnicas de mensuração antropométrica
(peso, altura e circunferência abdominal) e verificar sinais
vitais.

➢ 1.4 Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e
posicionar o paciente/ cliente antes e durante exames e
procedimentos a serem realizados.

➢ 1.5 Selecionar materiais e equipamentos necessários e
adequados ao exame clínico geral e especializado,
verificando o seu funcionamento

➢ 2.1 Observar atitudes dos clientes/ pacientes no
momento da realização dos procedimentos terapêuticos.

➢ 2.2 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem
de acordo com a prescrição multidisciplinar.

➢ 2.3 Aplicar medidas assépticas nos procedimentos de
enfermagem visando proteger o paciente/ cliente de
contaminações.

➢ 2.4 Aplicar as precauções normatizadas pelo serviço de
saúde.

➢ 2.5 Aplicar as normas de segurança para prevenção de
acidentes de trabalho.

➢ 2.6 Relacionar normas de segurança relativas a
perfuro-cortantes.

➢ 3.1 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com as exigências e normas.

➢ 3.2 Observar e identificar alterações e queixas dos
clientes.

➢ 3.3 Receber e passar plantão na mudança de turno.

➢ 1. Técnica de higienização das mãos;

➢ 2. Prevenção e controle da infecção nos cuidados de
enfermagem prestados ao cliente;

➢ 3. Atendimento às necessidades humanas básicas ao
paciente hospitalizado: higiene e conforto: higiene oral;
higiene do couro cabeludo; banho no leito; higiene íntima;
massagem de conforto; mudança de decúbito e
posicionamento do paciente no leito; mobilização ativa e
passiva. Limpeza de unidade; arrumação do leito.
Alimentação e hidratação. Eliminações: uso da comadre e
do papagaio. Sono e repouso. Segurança.

➢ 4. Técnica de mensurações: peso; altura; circunferência
abdominal; sinais vitais;

➢ 5. Preparo do paciente e de materiais necessários para
procedimentos e realização exames diagnósticos: jejum;
tricotomia; coleta de amostras; posições.

➢ 6. Técnicas de segurança do paciente hospitalizado:
transporte; prevenção de quedas; prevenção de úlceras
por pressão; prevenção de erro no preparo e administração
de medicamentos; prevenção de infecção.

➢ 7. Técnicas de procedimentos terapêuticos: curativos;
administração de medicamentos; cateterismo vesical;
irrigação vesical; sondagem retal;oxigenioterapia;
aspiração; sondagem naso-gástrica; administração de
dietas;aplicação de calor e frio;

➢ 8. Uso de EPI:Normas de segurança para a prevenção
de acidente de trabalho: perfuro-cortante e materiais
biológicos;

➢ 9. Manuseio e descarte dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde;

➢ 10. Observação e comunicação em enfermagem;

➢ 11. Anotações de enfermagem no prontuário;

➢ 12. Passagem de plantão;

➢ Aulas práticas de campo,estudo do meio,estudo de
caso,solução de problemas,tarefa dirigida,demonstração
teórico-prático.

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado com
demonstração, orientação e auxílio na realização das
técnicas e procedimentos de enfermagem. sugestão de
leituras que revisem e reforcem a teoria, buscando tornar o
aluno mais seguro.

05/02 a 21/03



➢ 1.1 Proceder à higienização das mãos, antes e após a
realização de procedimentos.

➢ 1.2 Executar técnicas de higiene, conforto e de
segurança ao paciente/ cliente.

➢ 1.3 Executar técnicas de mensuração antropométrica
(peso, altura e circunferência abdominal) e verificar sinais
vitais.

➢ 1.4 Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e
posicionar o paciente/ cliente antes e durante exames e
procedimentos a serem realizados.

➢ 1.5 Selecionar materiais e equipamentos necessários e
adequados ao exame clínico geral e especializado,
verificando o seu funcionamento

➢ 2.1 Observar atitudes dos clientes/ pacientes no
momento da realização dos procedimentos terapêuticos.

➢ 2.2 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem
de acordo com a prescrição multidisciplinar.

➢ 2.3 Aplicar medidas assépticas nos procedimentos de
enfermagem visando proteger o paciente/ cliente de
contaminações.

➢ 2.4 Aplicar as precauções normatizadas pelo serviço de
saúde.

➢ 2.5 Aplicar as normas de segurança para prevenção de
acidentes de trabalho.

➢ 2.6 Relacionar normas de segurança relativas a
perfuro-cortantes.

➢ 3.1 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com as exigências e normas.

➢ 3.2 Observar e identificar alterações e queixas dos
clientes.

➢ 3.3 Receber e passar plantão na mudança de turno.

➢ 1. Técnica de higienização das mãos;

➢ 2. Prevenção e controle da infecção nos cuidados de
enfermagem prestados ao cliente;

➢ 3. Atendimento às necessidades humanas básicas ao
paciente hospitalizado: higiene e conforto: higiene oral;
higiene do couro cabeludo; banho no leito; higiene íntima;
massagem de conforto; mudança de decúbito e
posicionamento do paciente no leito; mobilização ativa e
passiva. Limpeza de unidade; arrumação do leito.
Alimentação e hidratação. Eliminações: uso da comadre e
do papagaio. Sono e repouso. Segurança.

➢ 4. Técnica de mensurações: peso; altura; circunferência
abdominal; sinais vitais;

➢ 6. Técnicas de segurança do paciente hospitalizado:
transporte; prevenção de quedas; prevenção de úlceras
por pressão; prevenção de erro no preparo e administração
de medicamentos; prevenção de infecção.

➢ 7. Técnicas de procedimentos terapêuticos: curativos;
administração de medicamentos; cateterismo vesical;
irrigação vesical; sondagem retal;oxigenioterapia;
aspiração; sondagem naso-gástrica; administração de
dietas;aplicação de calor e frio;

➢ 8. Uso de EPI:Normas de segurança para a prevenção
de acidente de trabalho: perfuro-cortante e materiais
biológicos;

➢ 9. Manuseio e descarte dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde;

➢ 10. Observação e comunicação em enfermagem;

➢ 11. Anotações de enfermagem no prontuário;

➢ 12. Passagem de plantão;

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado com
demonstração, orientação e auxílio na realização das
técnicas e procedimentos de enfermagem. sugestão de
leituras que revisem e reforcem a teoria, buscando tornar o
aluno mais seguro.

➢ Aulas práticas de campo,estudo do meio,estudo de
caso,solução de problemas,tarefa dirigida,demonstração
teórico-prático.

05/02 a 21/03



➢ 1.1 Proceder à higienização das mãos, antes e após a
realização de procedimentos.

➢ 1.2 Executar técnicas de higiene, conforto e de
segurança ao paciente/ cliente.

➢ 1.3 Executar técnicas de mensuração antropométrica
(peso, altura e circunferência abdominal) e verificar sinais
vitais.

➢ 1.4 Informar, orientar, encaminhar, preparar, apoiar e
posicionar o paciente/ cliente antes e durante exames e
procedimentos a serem realizados.

➢ 1.5 Selecionar materiais e equipamentos necessários e
adequados ao exame clínico geral e especializado,
verificando o seu funcionamento

➢ 2.1 Observar atitudes dos clientes/ pacientes no
momento da realização dos procedimentos terapêuticos.

➢ 2.2 Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem
de acordo com a prescrição multidisciplinar.

➢ 2.3 Aplicar medidas assépticas nos procedimentos de
enfermagem visando proteger o paciente/ cliente de
contaminações.

➢ 2.4 Aplicar as precauções normatizadas pelo serviço de
saúde.

➢ 2.5 Aplicar as normas de segurança para prevenção de
acidentes de trabalho.

➢ 2.6 Relacionar normas de segurança relativas a
perfuro-cortantes.

➢ 3.1 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com as exigências e normas.

➢ 3.2 Observar e identificar alterações e queixas dos
clientes.

➢ 3.3 Receber e passar plantão na mudança de turno.

➢ 1. Técnica de higienização das mãos;

➢ 2. Prevenção e controle da infecção nos cuidados de
enfermagem prestados ao cliente;

➢ 3. Atendimento às necessidades humanas básicas ao
paciente hospitalizado: higiene e conforto: higiene oral;
higiene do couro cabeludo; banho no leito; higiene íntima;
massagem de conforto; mudança de decúbito e
posicionamento do paciente no leito; mobilização ativa e
passiva. Limpeza de unidade; arrumação do leito.
Alimentação e hidratação. Eliminações: uso da comadre e
do papagaio. Sono e repouso. Segurança.

➢ 4. Técnica de mensurações: peso; altura; circunferência
abdominal; sinais vitais;

➢ 5. Preparo do paciente e de materiais necessários para
procedimentos e realização exames diagnósticos: jejum;
tricotomia; coleta de amostras; posições.

➢ 6. Técnicas de segurança do paciente hospitalizado:
transporte; prevenção de quedas; prevenção de úlceras
por pressão; prevenção de erro no preparo e administração
de medicamentos; prevenção de infecção.

➢ 7. Técnicas de procedimentos terapêuticos: curativos;
administração de medicamentos; cateterismo vesical;
irrigação vesical; sondagem retal;oxigenioterapia;
aspiração; sondagem naso-gástrica; administração de
dietas;aplicação de calor e frio;

➢ 8. Uso de EPI:Normas de segurança para a prevenção
de acidente de trabalho: perfuro-cortante e materiais
biológicos;

➢ 9. Manuseio e descarte dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde;

➢ 10. Observação e comunicação em enfermagem;

➢ 11. Anotações de enfermagem no prontuário;

➢ 12. Passagem de plantão;

➢ Aulas práticas de campo,estudo do meio,estudo de
caso,solução de problemas,tarefa dirigida,demonstração
teórico-prático.

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado das
atividades desenvolvidas pelos alunos no decorrer do
estágio, auxiliando, orientando e demonstrando as técnicas
e procedimentos.

05/02 a 21/03



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢  1 .  Relac ionar os procedimentos de
enfermagem à saúde do paciente/ cliente,
respeitando as normas de segurança e o
atendimento de suas necessidades humanas
básicas.

➢ Estudo de caso;

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Participação das discussões referente ao
tema.

➢ Desempenho técnico;

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que evidencie e descreva as técnicas de
comunicação na promoção do auto cuidado e
capacidade funcional durante a assistência de
enfermagem. Deverá listar ações para a
prevenção de iatrogenias. Descrever medidas
para a prevenção de doenças, tratamento e
recuperação no idoso.

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Participação em estágio

➢  Hab i l idades:  Traba lho em Equipe,
Criticidade, Coerência

➢ Destreza; Trabalho em equipe; Criatividade;
Postura ética; Organização; Compreensão.

➢ Pontualidade

➢ Comunicação oral;

➢ O aluno deverá ser capaz de prestar
assistência de enfermagem ao paciente
hospitalizado, com segurança e destreza na
realização dos procedimentos terpêuticos e
respeitando as normas de segurança.

➢ Participa com entusiasmo do estágio,
desempenhando as técnicas de enfermagem
corretamente;

➢ Postura;

➢ O Aluno deverá ser capaz de participar do
estágio desenvolvendo todos os critérios de
desempenho apresentados.

➢ Estudo do meio

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Participação das discussões referente ao
tema.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Comunica-se com os clientes e equipe de
forma ética e respeitosa.

➢  Registrar e anotar ocorrências e os
cuidados prestados de acordo com as
exigências e normas;

➢ Desempenho técnico;



➢ 2. Prestar assistência de enfermagem ao
paciente/ cliente hospitalizado na realização dos
procedimentos terapêuticos, respeitando as
normas de segurança.

➢ Estudo de caso

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceito

➢ Participação das discussões referente ao
tema.

➢ Iniciativa e interesse;

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que evidencie e descreva as técnicas de
comunicação na promoção do auto cuidado e
capacidade funcional durante a assistência de
enfermagem. Deverá listar ações para a
prevenção de iatrogenias. Descrever medidas
para a prevenção de doenças, tratamento e
recuperação no idoso.

➢ Desempenho técnico;

➢ Estudo do meio

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Participação das discussões referente ao
tema.

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Desempenho técnico;

➢ Comunica-se com os clientes e equipe de
forma ética e respeitosa.

➢  Registrar e anotar ocorrências e os
cuidados prestados de acordo com as
exigências e normas;

➢ Participação em estágio

➢  Hab i l idades:  Traba lho em Equipe,
Criticidade, Coerência

➢ Pontualidade

➢ Destreza; Trabalho em equipe; Criatividade;
Postura ética; Organização; Compreensão.

➢ Comunicação oral;

➢ O Aluno deverá ser capaz de participar do
estágio desenvolvendo todos os critérios de
desempenho apresentados.

➢ O aluno deverá ser capaz de prestar
assistência de enfermagem ao paciente
hospitalizado, com segurança e destreza na
realização dos procedimentos terpêuticos e
respeitando as normas de segurança.

➢ Participa com entusiasmo do estágio,
desempenhando as técnicas de enfermagem
corretamente;



➢  3. Analisar a legislação referente ao
prontuário do paciente e as normas que orientam
os registros de enfermagem.

➢ Estudo de caso

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Participação das discussões referente ao
tema.

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Desempenho técnico;

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que evidencie e descreva as técnicas de
comunicação na promoção do auto cuidado e
capacidade funcional durante a assistência de
enfermagem. Deverá listar ações para a
prevenção de iatrogenias. Descrever medidas
para a prevenção de doenças, tratamento e
recuperação no idoso.

➢ Estudo do meio

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Participação da discussão referente ao
tema.

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Desempenho técnico;

➢ Comunica-se com os clientes e equipe de
forma ética e respeitosa.

➢  Registrar e anotar ocorrências e os
cuidados prestados de acordo com as
exigências e normas;

➢ Participação em estágio

➢  Hab i l idades:  Traba lho em Equipe,
Criticidade, Coerência

➢ Destreza; Trabalho em equipe; Criatividade;
Postura ética; Organização; Compreensão.

➢ Pontualidade

➢ O aluno deverá ser capaz de prestar
assistência de enfermagem ao paciente
hospitalizado, com segurança e destreza na
realização dos procedimentos terpêuticos e
respeitando as normas de segurança.

➢ Comunicação oral;

➢ Postura;

➢ O Aluno deverá ser capaz de participar do
estágio desenvolvendo todos os critérios de
desempenho apresentados.

➢ Participa com entusiasmo do estágio,
desempenhando as técnicas de enfermagem
corretamente;
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s .
Orientações sobre normas e
rotinas da unidade escolar e dos
c a m p o s  d e  e s t á g i o s .
Orientações sobre uniforme,
pontual idade, assiduidade,
reposição de faltas , avaliações,
menções e recuperação.

Acompanhamento continuo em
campo de estágio buscando
sanar duvidas , estimulando os
alunos com maior dificuldade.

Avaliação continua em campo
de estágio.

Orientações dos materiais de
apoio, que auxiliam para uma
prática mais segura.

0 4  R E U N I Ã O  D E
PLANEJAMENTO

MARÇO

Orientações sobre normas e
rotinas da unidade escolar e dos
c a m p o s  d e  e s t á g i o s .
Orientações sobre uniforme,
pontual idade, assiduidade,
reposição de faltas , avaliações,
menções e recuperação.

Acompanhamento continuo em
campo de estágio buscando
sanar duvidas , estimulando os
alunos com maior dificuldade.

Avaliação continua em campo
de estágio.

Orientações dos materiais de
apoio, que auxiliam para uma
prática mais segura.

06 - REUNIÃO PEDAGÓGICA;
1 8  -  R E U N I Õ E S  D O
CONSELHO DE ESC OLA.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 2003.

CARPENITO, L. J. Plano de cuidados de enfermagem e documentação. Porto Alegre: Ed Artmed, 2006.

CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos básicos para o cuidar. São Paulo: Ed Atheneu, 2005.

MURTA, F. G. Saberes e práticas: guia para ensino e aprendizado de enfermagem. São Caetano do Sul, São Paulo: Ed Difusão,
2007.

NETTINA, S.M.; BRUNNER. Prática de Enfermagem. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 2003.

SILVA, S.C. et AL. Procedimentos Básicos. São Paulo: Atheneu, 2008.

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico: Avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2002.

AME. Dicionário de Administração de medicamentos na Enfermagem: 2007 – 2008. 5ª Edição: Rio de Janeiro: EPUB, 2006

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Eventos promovidos pelo Hospital Carlos Fernando Malzoni e Prefeitura Municipal de Matão (palestras, cursos de atualização e
campanhas).

Eventos promovidos pela Faculdade Anhanguera (palestras, cursos de atualizações)

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento direto e individualizado, com orientações, demonstrações e auxílio. Proporcionar um número maior de
oportunidades aos alunos com maior dificuldade. Sugestão de leituras que revisem e reforcem a teoria, de forma a tornar o aluno
mais seguro.

IX – Identificação:
Nome do Professor: PRISCILA MARCONATO DA SILVA / GIOVANA BIANCHI PARISE MIGUEL / FLAVIA LUZIA LOPES
BARBOSA BERTACI

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso, dando aos alunos oportumidades e condições para um bom desenvolvimento em
campo de estágio.

Nome do Coordenador: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


