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1. OBJETIVOS

GERAL:
• Executar os cuidados de enfermagem observando os princípios cien�ficos, é�cos e legais da profissão

ESPECÍFICOS:
• Reconhecer a estrutura, organização e funcionamento da Enfermagem dentro das ins�tuições de saúde
• Iden�ficar as diversas formas de trabalho e locais de atuação dos profissionais de Enfermagem
• Iden�ficar os membros da equipe de Enfermagem e suas respec�vas funções
• Reconhecer a importância dos registros rela�vos aos procedimentos de Enfermagem
• Avaliar junto com a equipe, a qualidade da assistência da Enfermagem
• Iden�ficar e prevenir possíveis lesões e sequelas decorrentes de processos patológicos, tratamentos e procedimentos realizados
durante a assistência

2. EMENTA

Realização de a�vidades de Técnico em Enfermagem em consonância com os princípios é�cos e legais da profissão, visando à
prestação de uma assistência de Enfermagem de qualidade, com segurança ao cliente/paciente. Reconhecimento do papel do
Técnico em Enfermagem dentro da equipe de saúde.

3. PROGRAMA

• É�ca profissional: Código de É�ca dos Profissionais de Enfermagem
• Formas de trabalho: emprego formal, coopera�vas, cuidado domiciliar, contrato temporário, trabalho autônomo
• Organização, estrutura e funcionamento da Enfermagem nas diversas ins�tuições de saúde
• Processo de trabalho em Enfermagem: divisão técnica de trabalho, planejamento e organização da assistência, plano de cuidados,
Sistema�zação da Assistência de Enfermagem (SAE)
• Técnicas e princípios de anotações de ocorrências e serviços
• Parâmetros para avaliação da Qualidade da assistência de Enfermagem: grau de sa�sfação do cliente/paciente, baixo índice de
infecção nas unidades de Enfermagem, dentre outros
• Acidentes e sequelas decorrentes do mau uso de materiais e equipamentos e de procedimentos de Enfermagem realizados
incorretamente
• Informá�ca aplicada à Enfermagem: so�wares de pedido de medicamentos, controle de estoques, prontuário eletrônico
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