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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 técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

➢ Prestação de cuidados diretos de enfermagem a clientes em estado grave;

➢ Prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;

➢ Prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a clientes durante a assistência de saúde;

➢ Aspirar cânula oro traqueal e de traqueostomia;

➢ Instalar hemoderivados;

➢ Atentar para temperatura e reações de pacientes e transfusões;

➢ Auxiliar equipe em procedimento invasivo;

➢ Recepcionar o paciente grave acomodando-o no leito;

➢ Monitorar paciente grave;

➢ Acompanhar o paciente em Ventilação mecânica.

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

➢ Controlar balanço hídrico;

➢ Trocar fixação da cânula orotraqueal e ou traqueostomia;

➢ Monitorar evolução do paciente grave;

➢ Administrar medicamentos em bomba de infusão;



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

➢ Auxiliar e atuar com a equipe nas situações de urgência e Emergência;

➢ Prevenir iatrogenias no trabalho da enfermagem;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 4º 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 especializadas.

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. Realizar assistência de enfermagem 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 no cuidado 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. Prestar assistência de enfermagem ao paciente
transplantado e potencial doador de órgãos, respeitando a
legislação vigente.

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

3. Assistência de enfermagem na admissão e alta

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

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

4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado crítico

2.3 Realizar os cuidados diários de enfermagem ao paciente
em estado crítico.

5. Cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação
mecânica invasiva e não invasiva.

2.4 Identificar os sinais e sintomas que indiquem agravamento
no quadro clínico do paciente em estado crítico.

6. Cuidados de enfermagem ao paciente submetido a:
cardiversão, desfibrilação e marca passo.

2.5 Executar os cuidados de enfermagem ao paciente sob
ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

7. C u i d a d o s  d e  e n f e r m a g e m  n a  m o n i t o r i z a ç ã o
hemodinâmica: monitor cardíaco, cateteres de Swan
Ganz, Pressão venosa Central (PVC), Pressão Arterial
Invasiva, Capnógrafo, oxímetro de pulso, Balão intra
aórtico.

2.6 Monitorar PVC. 8. Cuidados de enfermagem na manipulação e manutenção
de cateteres.

2.7 Registrar parâmetros hemodinâmicos. 9. Cuidados de enfermagem na administração de
medicamentos e terapia nutricional.

2.8 Realizar aspiração de vias aéreas. 10. Cuidados de enfermagem ao paciente em terapia
substitutiva renal.

2.9 Realizar cuidados de enfermagem relativos a cateteres. 11. Cuidados de enfermagem ao paciente em estado de
coma.

2.10 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e unidades
especializadas.

12. Cuidados de enfermagem ao paciente com diagnóstico de
morte encefálica.

2.11 Administrar, de acordo com a prescrição médica, as
drogas vasoativas e sedativas em bomba de infusão.

13. Assistência de enfermagem ao paciente transplantado e
ao potencial doador de órgãos.

2.12 Administrar terapia nutricional de acordo com a prescrição
multiprofissional.

14. Assistência de enfermagem em UTI neonatal.



2.13 Realizar os cuidados de enfermagem respeitando os
protocolos de controle e prevenção da infecção hospitalar
em UTI.

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

2.15 Prestar cuidados de enfermagem à pacientes em estado
de coma e potencial doador.

3.1 Identificar os protocolos específicos associados aos
transplantes.

3.2 Realizar os cuidados de enfermagem nos períodos pré e
pós-transplante

4.1 Identificar as patologias mais comuns em UTI neonatal e
assistência de enfermagem indicada.

4.2 Realizar cuidados de enfermagem ao paciente em UTI
neonatal.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 4º 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.

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

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

➢ 2.3 Realizar os cuidados diários de enfermagem ao
paciente em estado crítico.

➢ 2.4 Identificar os sinais e sintomas que indiquem
agravamento no quadro clínico do paciente em estado
crítico.

➢ 2.5 Executar os cuidados de enfermagem ao paciente
sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 2.6 Monitorar PVC.

➢ 2.7 Registrar parâmetros hemodinâmicos.

➢ 2.8 Realizar aspiração de vias aéreas.

➢ 2.9 Realizar cuidados de enfermagem relativos a
cateteres.

➢ 2.10 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e
unidades especializadas.

➢ 2.11 Administrar, de acordo com a prescrição médica,
as drogas vasoativas e sedativas em bomba de infusão.

➢ 2.12 Administrar terapia nutricional de acordo com a
prescrição multiprofissional.

➢ 2.13 Realizar os cuidados de enfermagem respeitando
os protocolos de controle e prevenção da infecção
hospitalar em UTI.

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

➢ 2.15 Prestar cuidados de enfermagem à pacientes em
estado de coma e potencial doador.

➢ 3.1 Identificar os protocolos específicos associados aos
transplantes.

➢ 3.2 Realizar os cuidados de enfermagem nos períodos
pré e pós-transplante

➢ 4.1 Identificar as patologias mais comuns em UTI
neonatal e assistência de enfermagem indicada.

➢ 4.2 Realizar cuidados de enfermagem ao paciente em
UTI neonatal.

➢ 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. Assistência de enfermagem na admissão e alta

➢ 4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado
crítico

➢ 5. Cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação
mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 6. Cuidados de enfermagem ao paciente submetido a:
cardiversão, desfibrilação e marca passo.

➢ 7. Cuidados de enfermagem na monitorização
hemodinâmica: monitor cardíaco, cateteres de Swan Ganz,
Pressão venosa Central (PVC), Pressão Arterial Invasiva,
Capnógrafo, oxímetro de pulso, Balão intra aórtico.

➢ 8. Cuidados de enfermagem na manipulação e
manutenção de cateteres.

➢ 9. Cuidados de enfermagem na administração de
medicamentos e terapia nutricional.

➢ 10. Cuidados de enfermagem ao paciente em terapia
substitutiva renal.

➢ 11. Cuidados de enfermagem ao paciente em estado
de coma.

➢ 12. Cuidados de enfermagem ao paciente com
diagnóstico de morte encefálica.

➢ 13. Assistência de enfermagem ao paciente
transplantado e ao potencial doador de órgãos.

➢ 14. Assistência de enfermagem em UTI neonatal.

➢ Estudo dirigido

➢ Estudo e discussão de casos

➢ 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.

➢ Aulas práticas de campo

➢ Trabalho em equipe

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

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

06/02 a 07/03



➢ 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 Realizar os procedimentos de admissão e alta dos
pacientes em UTI e unidades especializadas.

➢ 2.3 Realizar os cuidados diários de enfermagem ao
paciente em estado crítico.

➢ 2.4 Identificar os sinais e sintomas que indiquem
agravamento no quadro clínico do paciente em estado
crítico.

➢ 2.5 Executar os cuidados de enfermagem ao paciente
sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 2.6 Monitorar PVC.

➢ 2.7 Registrar parâmetros hemodinâmicos.

➢ 2.8 Realizar aspiração de vias aéreas.

➢ 2.9 Realizar cuidados de enfermagem relativos a
cateteres.

➢ 2.10 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e
unidades especializadas.

➢ 2.11 Administrar, de acordo com a prescrição médica,
as drogas vasoativas e sedativas em bomba de infusão.

➢ 2.12 Administrar terapia nutricional de acordo com a
prescrição multiprofissional.

➢ 2.13 Realizar os cuidados de enfermagem respeitando
os protocolos de controle e prevenção da infecção
hospitalar em UTI.

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

➢ 2.15 Prestar cuidados de enfermagem à pacientes em
estado de coma e potencial doador.

➢ 3.1 Identificar os protocolos específicos associados aos
transplantes.

➢ 3.2 Realizar os cuidados de enfermagem nos períodos
pré e pós-transplante

➢ 4.1 Identificar as patologias mais comuns em UTI
neonatal e assistência de enfermagem indicada.

➢ 4.2 Realizar cuidados de enfermagem ao paciente em
UTI neonatal.

➢ 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. Assistência de enfermagem na admissão e alta

➢ 4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado
crítico

➢ 5. Cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação
mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 6. Cuidados de enfermagem ao paciente submetido a:
cardiversão, desfibrilação e marca passo.

➢ 7. Cuidados de enfermagem na monitorização
hemodinâmica: monitor cardíaco, cateteres de Swan Ganz,
Pressão venosa Central (PVC), Pressão Arterial Invasiva,
Capnógrafo, oxímetro de pulso, Balão intra aórtico.

➢ 8. Cuidados de enfermagem na manipulação e
manutenção de cateteres.

➢ 9. Cuidados de enfermagem na administração de
medicamentos e terapia nutricional.

➢ 10. Cuidados de enfermagem ao paciente em terapia
substitutiva renal.

➢ 11. Cuidados de enfermagem ao paciente em estado
de coma.

➢ 12. Cuidados de enfermagem ao paciente com
diagnóstico de morte encefálica.

➢ 13. Assistência de enfermagem ao paciente
transplantado e ao potencial doador de órgãos.

➢ 14. Assistência de enfermagem em UTI neonatal.

➢ Estudo e discussão de casos

➢ 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.

➢ Aulas práticas de campo

➢ Apresentação de casos clínicos para discussão em sala

➢ Construção de conceitos

06/02 a 02/07



➢ 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 Realizar os procedimentos de admissão e alta dos
pacientes em UTI e unidades especializadas.

➢ 2.3 Realizar os cuidados diários de enfermagem ao
paciente em estado crítico.

➢ 2.4 Identificar os sinais e sintomas que indiquem
agravamento no quadro clínico do paciente em estado
crítico.

➢ 2.5 Executar os cuidados de enfermagem ao paciente
sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 2.6 Monitorar PVC.

➢ 2.7 Registrar parâmetros hemodinâmicos.

➢ 2.8 Realizar aspiração de vias aéreas.

➢ 2.9 Realizar cuidados de enfermagem relativos a
cateteres.

➢ 2.10 Identificar os equipamentos utilizados em UTI e
unidades especializadas.

➢ 2.11 Administrar, de acordo com a prescrição médica,
as drogas vasoativas e sedativas em bomba de infusão.

➢ 2.12 Administrar terapia nutricional de acordo com a
prescrição multiprofissional.

➢ 2.13 Realizar os cuidados de enfermagem respeitando
os protocolos de controle e prevenção da infecção
hospitalar em UTI.

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

➢ 2.15 Prestar cuidados de enfermagem à pacientes em
estado de coma e potencial doador.

➢ 3.1 Identificar os protocolos específicos associados aos
transplantes.

➢ 3.2 Realizar os cuidados de enfermagem nos períodos
pré e pós-transplante

➢ 4.1 Identificar as patologias mais comuns em UTI
neonatal e assistência de enfermagem indicada.

➢ 4.2 Realizar cuidados de enfermagem ao paciente em
UTI neonatal.

➢ 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. Assistência de enfermagem na admissão e alta

➢ 4. Assistência de enfermagem ao paciente em estado
crítico

➢ 5. Cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação
mecânica invasiva e não invasiva.

➢ 6. Cuidados de enfermagem ao paciente submetido a:
cardiversão, desfibrilação e marca passo.

➢ 7. Cuidados de enfermagem na monitorização
hemodinâmica: monitor cardíaco, cateteres de Swan Ganz,
Pressão venosa Central (PVC), Pressão Arterial Invasiva,
Capnógrafo, oxímetro de pulso, Balão intra aórtico.

➢ 8. Cuidados de enfermagem na manipulação e
manutenção de cateteres.

➢ 9. Cuidados de enfermagem na administração de
medicamentos e terapia nutricional.

➢ 10. Cuidados de enfermagem ao paciente em terapia
substitutiva renal.

➢ 11. Cuidados de enfermagem ao paciente em estado
de coma.

➢ 12. Cuidados de enfermagem ao paciente com
diagnóstico de morte encefálica.

➢ 13. Assistência de enfermagem ao paciente
transplantado e ao potencial doador de órgãos.

➢ 14. Assistência de enfermagem em UTI neonatal.

➢ Aulas práticas de campo

➢ Estudo e discussão de casos

➢ 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.

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

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

31/05 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS Módulo: 4º 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 especializadas.

➢ Debates em grupo

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ Destreza

➢ O aluno deverá participar ativamente dos
debates e demonstrar ter conhecimento sobre a
estrutura, organização e do trabalho da equipe
em UTI e nas demais Unidades Especializadas.
Deverá relatar os limites de atuação da
enfermagem no atendimento a pacientes em
estado grave.

➢ Prova pratica;

➢ Compreensão, Construção de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Desempenho técnico;

➢ Postura;

➢  A t i tudes :  D isc ip l ina ,  o rgan ização ,
pontualidade, assiduidade, Postura ética.

➢ -Prestar assistência de enfermagem nas
Unidades de Terapia Intensiva e unidades
especializadas considerando os princípios de
complexidade progressiva,

➢ -Executar as medidas de prevenção de
infecção hospitalar e as estratégias de
humanização no cuidado ao paciente crítico nas
diversas fases do ciclo vital.

➢ Destreza ➢ Destreza;
➢  Estabelecer sequência de cuidados
prioritários de enfermagem para o atendimento
do paciente;

➢ Utilizar os EPIs e princípios ergonômicos
durante a realização do trabalho de enfermagem;

➢ Compreensão, Construção de Conceito.

➢ Organização;

➢ Atitudes: Disciplina, Organização.

➢ Correlacionar recursos necessários e plano
de produção.



➢ 2. Realizar assistência de enfermagem nas
Unidades de Terapia Intensiva e unidades
especializadas considerando os princípios de
complexidade progressiva, as medidas de
prevenção de infecção hospi ta lar  e as
estratégias de humanização no cuidado ao
paciente crítico nas diversas fases do ciclo vital.

➢ Prestar cuidados de enfermagem que
atendam às necessidades do cliente / paciente
grave.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Destreza;

➢ Postura ética

➢ Realizar anotações de enfermagem relativas
aos cuidados com o paciente em estado crítico
utilizando terminologia específica.

➢ -Prestar assistência de enfermagem nas
Unidades de Terapia Intensiva e unidades
especializadas considerando os princípios de
complexidade progressiva,

➢ Relacionar a patologia com a medicação
prescrita.

➢ Apresentar estudo de caso que relate os
princípios de bioética na assistência ao paciente
em estado crítico. Descrever os sinais e
sintomas que indiquem agravamento do quadro
clínico. Relatar os cuidados de enfermagem aos
pacientes sob ventilação mecânica. Descrever e
relatar a importância dos protocolos de controle
e prevenção da Infecção hospitalar em UTI.

➢ Estudo de casos.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza e criticidade.

➢ Apresentar estudo de caso que relate os
princípios de bioética na assistência ao paciente
em estado crítico. Descrever os sinais e
sintomas que indiquem agravamento do quadro
clínico. Relatar os cuidados de enfermagem aos
pacientes sob ventilação mecânica. Descrever e
relatar a importância dos protocolos de controle
e prevenção da Infecção hospitalar em UTI.

➢ prova prática.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza, trabalho em equipe,
criticidade.

➢ Ética profissional;

➢ Desempenho técnico;

➢ Deverá realizar com segurança os cuidados
diários de enfermagem ao paciente em estadoi
crítico. Identificar os sinais e sintomas que
indiquem agravamento do quadro clínico.
Executar corretamente e com segurança os
cuidados de enfermagem aos pacientes
submetidos a ventilação mecânica, e em uso de
cateteres. Manipular com destreza bomba de
infusão e administrar corretamente drogas vaso
ativas e sedativas. Monitorar adequadamente
P V C ,  P A I ,  e  d e m a i s  p a r â m e t r o s
hemodinâmicos.



➢ Prestar cuidados de enfermagem ao paciente
em estado grave, ao recém-nascido de alto risco
aos t ransp lantados,  em t ra tamento de
hemodiálise ou CAPD e pacientes oncológicos;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Desempenho técnico;

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Administrar, de acordo com a prescrição
médica, os medicamentos mais comuns
utilizados em urgência e emergência;

➢ Realizar anotações de enfermagem relativas
aos cuidados com o paciente em estado crítico
utilizando terminologia específica.

➢ Relacionar os cuidados de enfermagem
durante o tratamento quimioterápico e/ou
radioterápico

➢ Relacionar os tratamentos para o câncer e o
estadiamento tumoral.

➢ - Identificar o plano de cuidados com base
no referencial do autocuidado.

➢ Relacionar a patologia com a medicação
prescrita.

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que evidencie conhecer os medicamentos mais
uti l izados em urgência e emergência e
reconhecer a importância da conferência e
reposição dos materiais e medicamentos do
carrinho de emergência. Deverá listar os sinais
e sintomas de agravos à saúde e risco de
morte,  estabelecendo corretamente as
prioridades de atendimento. Relatar como se
caracteriza o nível de consciência de uma
vítima.



➢ 3. Prestar assistência de enfermagem ao
paciente transplantado e potencial doador de
órgãos, respeitando a legislação vigente.

➢ Prestar cuidados de enfermagem aos
pacientes em estado de coma e potencial doado

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Ética profissional;

➢ Relações Interpessoais;

➢ Desempenho técnico;

➢ Realizar anotações de enfermagem relativas
aos cuidados com o paciente em estado crítico
utilizando terminologia específica.

➢ Relacionar a patologia com a medicação
prescrita.

➢ Utilizar protocolos de ações nos serviços de
enfermagem.

➢ Realizar anotações de enfermagem relativas
aos cuidados com o paciente em estado crítico
utilizando terminologia específica.

➢ Prova pratica;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza, trabalho em equipe,
criticidade.

➢ Postura ética

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Destreza

➢ Realizar corretamente e com segurança os
cuidados de enfermagem aos pacientes em
estado de coma e potencial doador. Realizar os
cuidados de enfermagem o período pré e pós
transplante.

➢ Debates em grupo

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ O aluno deverá participar ativamente dos
debates demonstrando conhecer e relatar os
protocolos especí f icos associados aos
transplantes.

➢  Observar  e  u t i l i za r  as  normas  de
biossegurança.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Organização e economia;

➢ Utilizar os EPIs e princípios ergonômicos
duran te  a  rea l i zação  do  t raba lho  de
enfermagem.

➢ Verificar as ações da enfermagem no
manuseio e descarte de resíduos biológicos e
normas de biossegurança.



➢ Avaliação sistemática do desempenho do
aluno em campo de estágio

➢ Trabalho em equipe

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Destreza

➢ Desempenho técnico;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Postura ética

➢ Realizar anotações de enfermagem relativas
aos cuidados com o paciente em estado crítico
utilizando terminologia específica.

➢ - Preservar a privacidade e confiabilidade
das informações do cliente e da família.

➢ Relacionar a patologia com a medicação
prescrita.

➢ Verificar as ações da enfermagem no
manuseio e descarte de resíduos biológicos e
normas de biossegurança.

➢ Utilizar protocolos de ações nos serviços de
enfermagem.

➢ -Reconhecer e organizar a estrutura,
funcionamento e o t rabalho da equipe
multiprofissional nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e unidades especializadas.

➢ -Prestar assistência de enfermagem nas
Unidades de Terapia Intensiva e unidades
especializadas considerando os princípios de
complexidade progressiva,

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar
corretamente e com segurança os cuidados de
enfermagem ao paciente em UTI neonatal.

➢ O aluno deverá ser capaz de relacionar os
fatores determinantes do câncer, descrever a
diferença entre tumor maligno e benigno, listar
os diversos estadiamentos e tratamentos.
Re lac i ona r  os  e fe i t os  adve rsos  dos
quimioterápicos e radioterapia e identificar e
citar os cuidados de enfermagem necessários
durante estes tratamentos. descrever as normas
de segurança para si e para o paciente.

➢ O aluno deverá estar asseado, comunicar-
se de maneira clara e objetiva, utilizando termos
técnicos corretamente e postura adequada ao
ambiente de estágio

➢ Observar ocorrência de efeitos adversos
durante o tratamento quimioterápico e/ou
radioterápico

➢ Acompanhar o indivíduo nas diversas
terapias prescritas no seu tratamento



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

➢ Prestar cuidados de enfermagem ao paciente
em estado grave, ao recém-nascido de alto risco
aos t ransp lantados,  em t ra tamento de
hemodiálise ou CAPD e pacientes oncológicos;

➢ Estudo dirigido.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Registros de enfermagem;

➢ Trabalho em equipe;

➢  A t i tudes :  D isc ip l ina ,  o rgan ização ,
pontualidade, assiduidade, Postura ética.

➢ Desempenho técnico;

➢ Debates em grupo;

➢ Estudo de caso;

➢  Estabelecer sequência de cuidados
prioritários de enfermagem para o atendimento
do paciente;

➢ Prestar cuidados de enfermagem ao paciente
em estado grave, ao recém-nascido de alto risco

➢ Desempenho técnico;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Registros de enfermagem;

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢  Estabelecer sequência de cuidados
prioritários de enfermagem para o atendimento
do paciente;

➢ Identificar os sinais e sintomas de agravos à
saúde e riscos de vida nas situações de
urgência e emergência;

➢  Identif icar os l imites de atuação da
enfermagem no atendimento a pacientes em
atendimento de urgência e emergência;

➢ prova prática.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Habilidades: destreza e criticidade.

➢ Trabalho em equipe;

➢ Ética profissional;

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar
corretamente e com segurança os cuidados de
enfermagem ao paciente em UTI neonatal.

➢ Estudo de caso;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢ Organização

➢ Desempenho técnico;

➢ Apresentar estudo de caso que relate os
princípios de bioética na assistência ao paciente
em estado crítico. Descrever os sinais e
sintomas que indiquem agravamento do quadro
clínico. Relatar os cuidados de enfermagem aos
pacientes sob ventilação mecânica. Descrever e
relatar a importância dos protocolos de controle
e prevenção da Infecção hospitalar em UTI.

➢ O aluno deverá ser capaz de correlacionar a
teoria e prática através da dissertação de caso
visto em campo de estágio

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar
corretamente e com segurança os cuidados de
enfermagem ao paciente em UTI neonatal.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UTI E UNIDADES ESPECIALIZADAS 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

FEVEREIRO

R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s .
Orientações sobre as 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 contínuo em
campo de estágio buscando
s u p e r a r  a s  d i f i c u l d a d e s
apresentadas. Acompanhar
mais de perto e estimular os
alunos com maior dificuldade.

Avaliação contínua em campo
de estágio.

Apresentação dos materiais de
apoio e sugestão de leituras que
revisem e auxiliem na parte
teórica, buscando tornar o aluno
mais seguro.

- Reunião de planejamento dia
01/02 e 04/02

MARÇO

Buscar proporcionar maior
número de oportunidades aos
a l u n o s  c o m  d i f i c u l d a d e .
Conversar com os faltosos,
buscando  en tende r  seus
motivos e orientá-los. comunicar
o coordenador do curso.

Recuperação cont ínua em
campo de estágio. Recuperação
paralela com sugestão de
leituras que revisem e auxiliem
na parte teórica, buscando
tornar o aluno mais seguro.

Avaliação contínua em campo
de estágio.

Revisão dos materiais de apoio.
Sugestão de leituras.

- Reunião de Pedagógica dia
06/03

ABRIL
Acompanhar os alunos com
m a i o r  d i f i c u l d a d e  d e
aprendizagem

Acompanhamento continuo em
campo de estágio, proporcionar
oportunidades de técnicas

Avaliação continua em campo
de estágio

Orientações gerais e revisão
das técnicas realizadas

Reu in ião  de  curso  05 /04
C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediario 18/04

MAIO

Proporc ionar  s i tuações  e
condições que estimulem a
apredizagem na prática de
estágio

Acompanhamento contínuo em
campo de estágio

Avaliação continua em campo
de estágio

Orientações gerais e revisão
das técnicas

0 6  a  1 0  S e m a n a  d e
Enfermagem/ Semana Paulo
Freire

JUNHO

Acompanhar e estimular os
alunos com maior dificuldade.
Conversar e orientar os faltosos.
Comunicar coordenação do
curso sobre possível evasão.

Acompanhar mais de perto e
estimular os alunos com maior
dificuldade, proporcionar a estes
maior número de oportunidades.

Avaliação contínua em campo
de estágio.

Orientações gerais para melhor
aprendizagem. - Reunião de curso dia 15/06

JULHO
Proporc ionar  s i tuações  e
condiçoes que o estimule o
aluno a permanecer no curso.

R e c u p e r a ç ã o  c o n t í n u a
proporc ionando condições
adequadas e frequentes para a
rea l i zação  de  técn icas  e
procedimentos.

Avaliação contínua em campo
de estágio.

Revisão do material didático de
apoio. Sugestão de leituras e
vídeos.

- Conselho Final dia 03/07
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Materiais diversos e específicos para realização dos procedimentos.

Knobel, E. Terapia Intensiva Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006.

Santos, N.C. urgência e Emergência para enfermagem. São Paulo, Iatria, 2008.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire/Enfermagem dia 06 a 10 de Maio

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

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, visando o aprendizado do aluno.

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


