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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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Módulo: 4º MÓDULO - B C. H. Semanal: 2

Professor: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO / ADRIANA ANTONIOSI

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢  Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.).

➢  Prevenir tentativas de suicídio e situações de risco.

➢  Limitar espaço de circulação do paciente.

➢  Demarcar limites de comportamento.

➢  Disponibilizar pertences pessoais para paciente (preservação da identidade).

➢  Estimular paciente na expressão de sentimentos.

➢  Conduzir paciente a atividades sociais.

➢  Implementar atividades terapêuticas prescritas.

➢  Proteger paciente durante crises.

➢  Acionar equipe de segurança.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Avaliar as necessidades básicas do cliente/ paciente com

transtorno mental.
1.1 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/ paciente

para a efetiva assistência.
1. Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde

mental (programas/ CAPS)

2. Reconhecer os sinais e sintomas dos quadros agudos e
crônicos de transtornos mentais, relacionando-os com os
procedimentos e cuidados de enfermagem ao individuo
com intercorrências psiquiátricas.

1.2 Proporcionar cuidados de Enfermagem que atendam às
necessidades básicas do cliente/paciente portador de
transtornos mentais e usuários de diferentes drogas.

2. Aspectos sobre as diversas modalidades de recreação:
ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e artísticas,
horticultura, jardinagem

3. Analisar as diversas formas de tratamento dos transtornos
mentais.

1.3 Aplicar legislação específica em saúde mental. 3. Técnicas de contenção

2.1 Identificar os sinais e sintomas dos quadros agudos e
crônicos de transtornos mentais.

4. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso

2.2 Prestar assistência de enfermagem à indivíduos com
quadros agudos ou crônicos de transtornos mentais.

5. Classificação das doenças mentais e dependentes
químicos (CID 10)

2.3 Relacionar a patologia com a medicação prescrita. 6. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito, sinais e
s intomas,  forma de t ratamento e cuidados de
enfermagem.

2.4 I d e n t i f i c a r  r e a ç õ e s  a d v e r s a s  a o  t r a t a m e n t o
medicamentoso.

7. Farmacologia utilizada em psiquiatria

3.1 Aplicar técnicas de contenção em indivíduos com
distúrbios de comportamento.

8. Procedimentos e cuidados de enfermagem em
emergências psiquiátricas

3.2 Administrar medicamentos por vias diversas.

3.3 Acompanhar o indivíduo nas diversas terapias prescritas
no seu tratamento.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/
paciente para a efetiva assistência.

➢ 1.2 Proporcionar cuidados de Enfermagem que
atendam às necessidades básicas do cliente/paciente
portador de transtornos mentais e usuários de diferentes
drogas.

➢ 1.3 Aplicar legislação específica em saúde mental.

➢ 2.1 Identificar os sinais e sintomas dos quadros agudos
e crônicos de transtornos mentais.

➢ 2.2 Prestar assistência de enfermagem à indivíduos
com quadros agudos ou crônicos de transtornos mentais.

➢ 2.3 Relacionar a patologia com a medicação prescrita.

➢ 2.4 Identificar reações adversas ao tratamento
medicamentoso.

➢ 3.1 Aplicar técnicas de contenção em indivíduos com
distúrbios de comportamento.

➢ 3.2 Administrar medicamentos por vias diversas.

➢ 3.3 Acompanhar o indivíduo nas diversas terapias
prescritas no seu tratamento.

➢ 1. Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde
mental (programas/ CAPS)

➢ 2. Aspectos sobre as diversas modalidades de
recreação: ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e
artísticas, horticultura, jardinagem

➢ 3. Técnicas de contenção

➢ 4. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso

➢ 5. Classificação das doenças mentais e dependentes
químicos (CID 10)

➢ 6. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, forma de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ 7. Farmacologia utilizada em psiquiatria

➢ 8. Procedimentos e cuidados de enfermagem em
emergências psiquiátricas

➢ Construção de conceitos

➢ Observação e estudo do local

➢ Postura ética

➢ Estudo e discussão de casos

➢ Acompanhamento contínuo em campo de estágio, com
demonstrações, orientações e desenvolvimento das
técnicas e procedimentos de enfermagem.

➢ Estudo em pequenos grupos

➢ Aulas práticas de campo

➢ Apresentação da disciplina, competências, habilidades
e Bases tecnológicas. Critérios de avaliação.

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado das
atividades do aluno no decorrer do estágio supervisionado,
detectando suas dificuldades quanto à realização dos
procedimentos e técnicas, proporcionando-lhe mais
oportunidades de aprendizado durante o estágio.

07/03 a 28/03



➢ 1.1 Estabelecer comunicação eficiente com o cliente/
paciente para a efetiva assistência.

➢ 1.2 Proporcionar cuidados de Enfermagem que
atendam às necessidades básicas do cliente/paciente
portador de transtornos mentais e usuários de diferentes
drogas.

➢ 1.3 Aplicar legislação específica em saúde mental.

➢ 2.1 Identificar os sinais e sintomas dos quadros agudos
e crônicos de transtornos mentais.

➢ 2.2 Prestar assistência de enfermagem à indivíduos
com quadros agudos ou crônicos de transtornos mentais.

➢ 2.3 Relacionar a patologia com a medicação prescrita.

➢ 2.4 Identificar reações adversas ao tratamento
medicamentoso.

➢ 3.1 Aplicar técnicas de contenção em indivíduos com
distúrbios de comportamento.

➢ 3.2 Administrar medicamentos por vias diversas.

➢ 3.3 Acompanhar o indivíduo nas diversas terapias
prescritas no seu tratamento.

➢ 1. Estruturação dos diversos níveis de atenção à saúde
mental (programas/ CAPS)

➢ 2. Aspectos sobre as diversas modalidades de
recreação: ludoterapia, musicoterapia, atividades físicas e
artísticas, horticultura, jardinagem

➢ 3. Técnicas de contenção

➢ 4. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso

➢ 5. Classificação das doenças mentais e dependentes
químicos (CID 10)

➢ 6. Doenças mais comuns em psiquiatria: conceito,
sinais e sintomas, forma de tratamento e cuidados de
enfermagem.

➢ 7. Farmacologia utilizada em psiquiatria

➢ 8. Procedimentos e cuidados de enfermagem em
emergências psiquiátricas

➢ Estudo em pequenos grupos.

➢ Aulas práticas de campo

➢ Estudo e discussão de casos

➢ Construção de conceitos

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado das
atividades do aluno no decorrer do estágio supervisionado,
detectando suas dificuldades quanto à realização dos
procedimentos e técnicas, proporcionando-lhe mais
oportunidades de aprendizado durante o estágio.

➢ Coleta de dados;

➢ Postura ética

➢ Apresentação da disciplina, competências, habilidades
e Bases tecnológicas. Critérios de avaliação.

10/05 a 30/05



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 4º MÓDULO

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



➢ 1. Avaliar as necessidades básicas do
cliente/ paciente com transtorno mental.

➢ Estudo de caso;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ O aluno deverá presentar estudo de caso
demonstrando conhecer as necessidades
básicas do cliente portador de transtornos
mentais e susuários de drogas. relacionar os
sinais e sintomas dos casos agudos ou crônicos
de trnastornos mentais, relacionando a
medicação prescr i ta  com a pato log ia .
Relacionar os efeito adversos de cada
medicação.

➢ Prova pratica;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza, trabalho em equipe,
criticidade.

➢ Postura ética

➢ Criatividade

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ O aluno deverá ser capaz de estabelecer
comunicação eficiente com o cliente e seus
familiares. Proporcionar adequadamente os
cuidados de enfermagem que atendam as
necessidades básicas do cliente portador de
transtorno mentais e usuários de drogas. Aplicar
a legislação específica em saúde mental.

➢ Postura ética

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Relações Interpessoais;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Destreza

➢ Prestar assistência de enfermagem à
indivíduos com quadros agudos ou crônicos de
transtornos mentais

➢ Atuar profissionalmente de forma ética e
humanizada na perspectiva da cidadania e da
dignidade da vida humana;

➢ Trabalho em Equipe, Criticidade, Coerência.

➢ Postura ética

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Proporcionar cuidados de Enfermagem que
atendam às necess idades bás icas do
cliente/paciente portador de transtornos mentais
e usuários de diferentes drogas.

➢ Construção de conceitos

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Prestar assistência de enfermagem à
indivíduos com quadros agudos ou crônicos de
transtornos mentais

➢ Aplicar legislação específica em saúde
mental.

➢ Identificar os sinais e sintomas dos quadros
agudos e crônicos de transtornos mentais.



➢ 2. Reconhecer os sinais e sintomas dos
quadros agudos e crônicos de transtornos
mentais, relacionando-os com os procedimentos
e cuidados de enfermagem ao individuo com
intercorrências psiquiátricas.

➢ Prova pratica;

➢ Habilidades: destreza e criticidade.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Utilizar normas de segurança para si e para
o paciente

➢ o aluno deverá ser capaz de identificar os
sinais e sintomas dos quadros agudos e
crônicos dos transtornos mentais. prestar
assistência de enfermagem, com segurança, à
indivíduos com quadros agudos ou crônicos de
transtornos mentais. Ser capaz de realcionar a
pato log ia  com a medicação prescr i ta ,
identificando as reações adversas desses
medicamentos.

➢ Debates em grupo;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Ética profissional;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Atitudes: Disciplina, Organização.

➢ Apresentação pessoal;

➢ Deverá participar efetivamente dos debates
em grupos demonstrando conhecer os sinais e
sintomas dos transtornos mentais crônicos e
agudos .  Desc reve r  a  ass i s tênc ia  de
enfermagem necessária à indivíduos com
transtornos mentais. Relacionar a medicação
prescrita com a patologia e descrever os efeitos
adversos das medicações.

➢  O aluno demonstrou capacidade de
caracterizar o processo de trabalho em
enfermagem e distinguir as possibilidades de
trabalho na enfermagem

➢ 3. Analisar as diversas formas de tratamento
dos transtornos mentais.

➢ Estudo de caso;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que evidencie conhecer as diversas terapias e
as diversas técnicas de contenção de indivíduos
com distúrbio de comportamento. Relatar as
d i v e r s a s  v i a s  d e  a d m i n i s t r a ç ã o  d e
medicamentos.

➢ Prova pratica;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza e criticidade.

➢ O aluno deverá ser capaz de aplicar
técnicas de contenção em indivíduos com
disturbios de comportamento. Administrar
medicamentos por vias diversas. Acompanhar o
indivíduo nas diversas terapias prescritas em
seu tratamento.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL Módulo: 4º 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

MARÇO

Acompanhar e estimular os
alunos com mais dificuldades.
Conversar com os faltosos e
comunicar coordenador do
curso.

Recuperação contínua das
di f iculdades apresentadas,
proporcionando número maior
de oportunidades. Propostas de
leitura que revisem e auxiliem
na parte teórica, de forma a
tornar o aluno mais seguro na
realização dos procedimentos.

Avaliação individual e em grupo
com instrumentos diversificados
em campo de estágio.

Revisão dos materiais de apoio. -  d i a  0 6 / 0 3  R e u i n i ã o
Pedagógica

MAIO

Buscar proporcionar maior
número de oportunidades,
estimular os alunos com maior
dificuldade. Conversar com os
f a l t o s o s .  C o m u n i c a r  o
coodenador de curso sobre
possível ou provável evasão.

Buscar proporcionar maior
número de oportunidades,
estimular os alunos com maior
dificuldade.

Avaliação contínua, individual e
em grupo em campo de estágio,
com acompanhamento direto e
constante.

Revisão dos materiais de apoio.
Propos tas  de  le i tu ra  que
revisem e auxiliem na parte
teórica.

06 a 10 de maio - Semana
Paulo  Fre i re /  Semana da
Enfermagem- 25 de maio
Reunião Pedagogica
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Brasil. Saúde Mental no SUS: os centros de atenção psicossocial/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: Saúde Mental. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2003;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Participação nos cursos, palestras, eventos e campanhas realizadas pela Prefeitura Municipal e Hospital Carlos Fernando Malzoni e
CAPS

Semana Paulo Freire/Enfermagem de 06 a 10/05

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento contínuo e individualizado das atividades do aluno no decorrer do estágio supervisionado, detectando suas
dificuldades quanto à realização dos procedimentos e técnicas, proporcionando-lhe mais oportunidades de aprendizado durante o
estágio.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO / ADRIANA ANTONIOSI

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso e ensino em campo de estágio .

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


