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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.

➢ Exercer atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem e sob supervisão do enfermeiro;

➢ Atuar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar;

➢ Exercer ações específicas de assistência a pacientes em tratamento específico, em estado grave e em situações de urgência e
emergência;

➢ participar dos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco;

➢ Recepcionar o paciente grave acomodando-o no leito;

➢ Monitorar paciente grave;

➢ Aspirar cãnula orotraqueal e de traqueostomia;

➢ Estimular paciente em estado grave ( movimentos ativos e passivos)

➢ Controlar balanço hídrico;

➢ Acompanhar o paciente em ventilação mecânica;

➢ Monitorar evolução do paciente grave;

➢ Instalar Hemoderivados;

➢ Administrar medicamentos em bomba de infusão;

➢ Auxiliar a equipe em procedimentos invasivos;

➢ Auxiliar e atuar com a equipe em reanimação do paciente;



➢ Inspecionar carrinho de parada cárdio respiratória;

➢ Prevenir iatrogenias no trabalho da enfermagem;

➢ Promover a integralidade do cuidado;

➢ Prestar cuidados diretos de enfermagem á pacientes em estado grave;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar a organização, estrutura, funcionamento e o

trabalho da equipe multiprofissional nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) e unidades especializada.

1.1 Identificar a organização, estrutura e o trabalho da equipe
em UTI e unidades especializadas

1. Estrutura, organização, equipe de trabalho em 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.

1.2 Identificar os limites de atuação da enfermagem no
atendimento a pacientes em estado grave.

2. Humanização e princípios bioéticos no atendimento aos
pacientes em UTI e unidades especializadas;

3. Analisar a legislação referente a transplante de órgãos e
cuidados de enfermagem ao cliente potencial doador de
órgãos.

2.1 Identificar princípios da bioética na assistência ao paciente
em estado crítico.

3. Admissão e alta na UTI;

4. Relacionar a assistência de enfermagem a recém
nascidos em situação de risco, tomando por base a
assistência centrada na família.

2.2 Descrever os procedimentos de admissão e alta dos
pacientes em UTI e unidades especializadas.

4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado crítico;

2.3 Descrever a assistência de enfermagem aos pacientes em
estado crítico.

5. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva;

2.4 Relacionar os s inais e s intomas que indiquem
agravamento no quadro clínico do paciente em estado
crítico.

6. Arritmias: Conceitos e classificação Eletrocardiograma,
Cardioversão Desfibrilação Marcapasso;

2.5 Descrever os cuidados aos pacientes sob ventilação
mecânica invasiva e não invasiva.

7. Monitorização hemodinâmica Monitor cardíaco Cateteres
de Swan Ganz Pressão Venosa Central Pressão arterial
Invasiva Capnógrafo Oxímetro de pulso Balão inta-aórtico;

2.6 Realizar, em laboratório técnica de verificação de PVC,
aspiração de vias aéreas.

8. Cateteres: Tipos de cateteres Manutenção de cateteres;

2.7 Identif icar os t ipos de arri tmias e relacionar os
procedimentos indicados.

9. Terapia farmacológica: Drogas Vasoativas Sedativos;

2.8 Relacionar os cuidados de enfermagem aos tipos de
cateteres

10. Terapia Nutricional Enteral Parenteral;

2.9 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e unidades
especializadas.

11. Prevenção de Infecção na UTI: Respiratória Urinária
Corrente sanguínea Relacionada a cateteres;

2.10 Relacionar as drogas vasoativas e sedativas utilizadas nos
pacientes em estado crítico.

12. Terapia substitutiva renal Diálise peritoneal Hemodiálise;

2.11 Identificar os cuidados de enfermagem relativos à terapia
nutricional

13. Estado de coma Classificação Escala de Glasgow.

2.12 Listar as medidas de prevenção da infecção hospitalar em
UTI.

14. Morte Encefálica: Conceito diagnóstico;



2.13 Identificar os métodos dialíticos 15. Transplante de órgãos Sistema nacional de transplantes
Aspectos éticos e legais Tipos de transplante Assistência
de enfermagem ao potencial doador de órgãos;

2.14 Relacionar a assistência de enfermagem prestada a
pacientes submetidos à terapia. substitutiva renal.

16. Assistência de Enfermagem em UTI neonatal. Estrutura
física, Equipe multiprofissional,Equipamentos, Patologias

2.15 Descrever os cuidados de enfermagem aos pacientes em
estado de coma e potencial doador

2.16 Identificar os protocolos específicos associados aos
transplantes.

3.1 Relacionar os cuidados de enfermagem nos períodos pré
e pós-transplante..

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 critico.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 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.

➢ 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;

➢ Aula dialogada;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

➢ Leitura de artigo cientifico

05/02 a 15/02

➢ 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.

➢ 3. Admissão e alta na UTI;

➢ 4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado
crítico;

➢ Aula expositiva

➢ Aula dialogada

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

18/02 a 01/03

➢ 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.

➢ 4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado
crítico;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

➢ Simulação sobre parada cardio respiratória
07/03 a 15/03

➢ 2.5 Descrever os cuidados aos pacientes sob
ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 2.6 Realizar, em laboratório técnica de verificação de
PVC, aspiração de vias aéreas.

➢ 5. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva;

➢ 7. Monitorização hemodinâmica Monitor cardíaco
Cateteres de Swan Ganz Pressão Venosa Central Pressão
arterial Invasiva Capnógrafo Oxímetro de pulso Balão inta-
aórtico;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

➢ Aula expositiva;

➢ Aula prática em laboratório de enfermagem;

18/03 a 29/03

➢ 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.

➢ 6. Arritmias: Conceitos e classificação
Eletrocardiograma, Cardioversão Desfibrilação
Marcapasso;

➢ Aula expositiva e dialogada.

➢ Visita a uma Unidade de Terapia Intensiva.
01/04 a 12/04

➢ 2.10 Relacionar as drogas vasoativas e sedativas
utilizadas nos pacientes em estado crítico.

➢ 9. Terapia farmacológica: Drogas Vasoativas
Sedativos;

➢ Estudo dirigido;

➢ Aula expositiva;

➢ Reabordagem das vias de administração e
medicamentos em aula expositiva.

15/04 a 26/04



➢ 2.11 Identificar os cuidados de enfermagem relativos à
terapia nutricional

➢ 2.12 Listar as medidas de prevenção da infecção
hospitalar em UTI.

➢ 10. Terapia Nutricional Enteral Parenteral;

➢ 11. Prevenção de Infecção na UTI: Respiratória
Urinária Corrente sanguínea Relacionada a cateteres;

➢ Aula dialogada

➢ Aula prática em laboratório de enfermagem;

➢ Conhecimento do serviço de controle de infecção
hospitalar.

➢ Discussão sobre sepse.

29/04 a 10/05

➢ 2.13 Identificar os métodos dialíticos

➢ 2.14 Relacionar a assistência de enfermagem prestada
a pacientes submetidos à terapia. substitutiva renal.

➢ 12. Terapia substitutiva renal Diálise peritoneal
Hemodiálise;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

➢ Conhecimento da Unidade de Terapia Renal

13/05 a 24/05

➢ 2.15 Descrever os cuidados de enfermagem aos
pacientes em estado de coma e potencial doador

➢ 13. Estado de coma Classificação Escala de Glasgow.

➢ 14. Morte Encefálica: Conceito diagnóstico;

➢ Discussão e debate

➢ Aula expositiva;
27/05 a 07/06

➢ 3.1 Relacionar os cuidados de enfermagem nos
períodos pré e pós-transplante..

➢ 3.2 Relacionar os cuidados de enfermagem nos
períodos pré e pós transplante.

➢ 15. Transplante de órgãos Sistema nacional de
transplantes Aspectos éticos e legais Tipos de transplante
Assistência de enfermagem ao potencial doador de órgãos;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

➢ Apresentação da enfermeira da comissão intra
hospitalar de transplantes

➢ Roda de conversa, crenças e suposições sobre o
assunto

10/06 a 19/06

➢ 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

➢ 16. Assistência de Enfermagem em UTI neonatal.
Estrutura física, Equipe multiprofissional,Equipamentos,
Patologias

➢ Aula expositiva;

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

24/06 a 28/06

➢ 4.3 Relacionar a importância do envolvimento da
família para a recuperação do recém –nascido em estado
critico.

➢ 16. Assistência de Enfermagem em UTI neonatal.
Estrutura física, Equipe multiprofissional,Equipamentos,
Patologias

➢ Aula expositiva e dialogada.

➢ Exposição teórica dialogada com auxílio de recursos
multimídia.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 3º MÓDULO

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

➢  1. Analisar a organização, estrutura,
func ionamento e o t rabalho da equipe
multiprofissional nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e unidades especializada.

➢ Prova dissertativa e objetiva; ➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ O aluno deverá ser capaz de descrever e
a n a l i s a r  a  o r g a n i z a ç ã o ,  e s t r u t u r a  e
funcionamento, bem como o trbalho da equipe
muçltiprofissional em UTI e demais Unidades
Especializadas.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ Habilidades: criatividade, criticidade e
coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de 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.

➢ Prova dissertativa e objetiva;

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ Habilidades: criatividade, criticidade e
coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de refletir e
descrever os diversos aspectos do cuidar em
UTI, considerando a complexidade, a prevenção
de infecção hospitalar e a humanização nas
diversas fases do ciclo vital.

➢ Estudo dirigido

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ Habilidades: criatividade, criticidade e
coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de: 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

➢  3.  Anal isar a legislação referente a
t ransp lan te  de  ó rgãos  e  cu idados  de
enfermagem ao cliente potencial doador de
órgãos.

➢ Prova dissertativa e objetiva;

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ Habilidades: criatividade, criticidade e
coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de descrever e
analisar a legislação referente a transplante de
orgãos, descrever os cuidados de enfermagem
ao cliente potencial doador de orgãos.

➢ Resolução de Exercícios ➢ Construção de Conceito

➢ O aluno deverá ser capaz de: Analisar a
legislação referente a transplante de órgãos e
cuidados de enfermagem ao cliente potencial
doador de órgão



➢ 4. Relacionar a assistência de enfermagem a
recém nascidos em situação de risco, tomando
por base a assistência centrada na família.

➢ Prova dissertativa e objetiva;

➢ Conhecimentos: Compreensão e construção
de conceitos.

➢ Habilidades: criatividade, criticidade e
coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de: relacionar a
assistência de enfermagem a recém- nascidos
em situação de risco, tomando por base a
assistência na família.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 3º 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

JANEIRO

R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s ,
or ientação em re lação as
normas da Unidade escolar,
apresentação da disciplina, das
bases tecnológicas, critérios de
a v a l i a ç ã o ,  m e n ç õ e s ,
recuperação.

A tend imen to  ao  a l uno  e
esclarecimentos.

Preparo do maetrial didatico e
planejamento semestral.

Apresentação do mater ia l
didático a ser trabalhado em
sala de aula.

Planejamento

FEVEREIRO

O r i e n t a ç õ e s  q u a n t o  a
aprendizagem do aluno e ações
que min imizem a  evasão
escolar.

Esclarecimento individual de
dúvidas e recuperação continua
com revisão dos conteúdos.
Recuperação paralela com
atividades extra classe.

Avaliações indiduais ou em
grupos  com ins t rumentos
diversificados.

Rev isão  e  adequação do
material didático de acordo com
a realidade da classe.

Reunão de Curso.

MARÇO Conversar com alunos faltosos Esclarecimento individual Avaliações individuais e em
grupo.

Preparo de material didatico
baseado nas novas diretrizes. Reunião pedagógica

ABRIL
Diversi f icar procedimentos
didáticos. conversar com os
alunos faltosos.

Acompanhamento individual do
aluno que apresente maiores
dificuldades;

Avaliações individuais e em
grupos  com ins t rumentos
diversificados.

Orientações gerais para melhor
aprendizagem.

Reunião didático-pedagógica -
conselho de classe final

MAIO

Diversi f icar procedimentos
didáticos buscando estimular os
alunos. Conversar e orientar
alunos faltosos.

Recuperação contínua com
rev isão  dos  con teúdos  e
esclarecimentos das dúvidas.
Revisão paralela com atividades
para casa.

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados.

Revisão do material didático
visando a aprendizagem e as
dificuldades apresentadas pelos
alunos

Reunião didático pedagógica
C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário - Semana Paulo
F r e i r e  e  S e m a n a  d a
enfermagem

JUNHO Diversi f icar procedimentos
didáticos.

Avaliação contínua com revisão
dos conteúdos e paralela com
atividades extra classe.

Avaliações individuais ou em
grupos  com ins t rumentos
diversificados.

Rev isão  e  adequação do
material didático de acordo com
a realidade da classe.

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário letivo

JULHO

Conversar com alunos faltosos.
Diversificar atividades em sala
de aula. Conversar, orientar
alunos com dificuldade eou
faltosos, buscando estimulá-los.

Recuperação contínua com
revisão e orientações sobre os
conteúdos com maior dificuldde.
R e v i s ã o  p a r a l e l a  c o m
orientação de lei turas que
r e v i s e m  e  r e f o r c e m  o s
conteúdos estudados.

Avaliações individuais ou em
grupos  com ins t rumentos
diversificados.

Rev isão  e  adequação do
material didático.

Reunião de curso Conselho de
classe final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
UENISCHI. Enfermagem Médico cirúrgica em Unidade de Terapia Intensiva. SENAC. São Paulo. 1.994.

KNOBEL, E. Terapia Intensiva Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2.006.

SANTOS, N.C . Urgência e Emergência para Enfermagem. São Paulo, Iátria, 2.008.

Manual de Bolso de UTI - 4 Edição. Lopes, Antonio Carlos; Guimarães, Hélio Penna; Lopes,Renato Delascio - Atheneu.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freira e Semana de enfermagem

Participação nos cursos, palestras, eventos e campanhas realizadas pela Prefeitura Municipal e pelo Hospital Carlos Fernando
Malzoni.

Palestra com enfermeira especialista em Hemodiálsie.

Visita as unidades especialidas relativas a disciplina

Palestras com especialistas.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Correção de provas e exercícios em sala de aula;

Detecção dos pontos onde houve as maiores dificuldades com revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações
motivadoras, associadas a experiências reais e de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior
entusiasmo no processo sistemático da construção do conhecimento;

IX – Identificação:
Nome do Professor: MAYRA DE CASSIA TROVÓ

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso visando o ensino e a aprendizagem do aluno.

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


