SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

Ementa - Técnico em Enfermagem

EIXO: Ambiente e Saúde
CURSO: Técnico em Enfermagem
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA

Empreendedorismo e Intervenção Social

40

Microbiologia e Parasitologia

80

Ética em Enfermagem

80

Anatomia e Fisiologia

80

Nutrição e Farmacologia

80

Farmacologia

80

Vigilância em Saúde

40

Fundamentos de Enfermagem

100

Saúde do Adulto

40

Clínica Cirúrgica

40

Saúde da Mulher

60

Saúde do Idoso

40

Saúde da Criança e do Adolescente (Pediatria)

40

Saúde Coletiva

40

Emergência

80

População Vulnerável

40

Estágio

400

TOTAL

1.360

Diretoria de Organização Curricular e Pedagógica – DIROPE
1/5
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Ementa - Técnico em Enfermagem
Componente Curricular: Empreendedorismo e Intervenção social
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o
desenvolvimento socioeconômico local e regional. Empreendedorismo Individual e Coletivo, Qualidade e
Produtividade - Conceitos básicos, processos e ferramentas para a gestão de um empreendimento.
Compreensão de Empresa e dos processos de negócios. O controle e a tomada de decisão gerencial. O
desenvolvimento de estratégias eficazes em negociação. O empreendedorismo coletivo como possibilidade
de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena. Compreensões acerca do Cooperativismo e do
Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para
a transformação social no mundo do trabalho.

Componente Curricular: Microbiologia e Parasitologia
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Estudos fundamentais da microbiologia: bactérias, fungos. Parasitologia básica: protozooses e helmintoses.
Características morfofisiológicas, de vírus, bactérias e fungos, seus ciclos biológicos, patogenicidades e
benefícios. Coleta, transporte e descarte de material biológico e microbiológico. Interação dos
microrganismos com o homem. Microorganismos e desenvolvimento de pesquisas. Microrganismos
indicadores. Infecções, intoxicações e toxinfecções. Métodos analíticos microbiológicos. Técnicas
frequentemente utilizadas em parasitologia. Parasitoses: diagnóstico, epidemiologia, profilaxia e tratamento.

Componente Curricular: Ética em Enfermagem
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Princípios de gestão em enfermagem. Ferramentas de gestão. Organização e auditoria dos serviços de
saúde. Gestão tributária, financeira e fiscal para enfermagem. O fluxo de caixa. Estrutura do fluxo de caixa.
Controle do fluxo de caixa. Fluxo de caixa realizado x projetado. Planejamento contábil em instituições que
prestam serviços de saúde. Gestão de materiais e logística: histórico e estruturas organizacionais. Processo
de codificação. Ciclo de vida dos Produtos. Gestão de materiais e suprimentos de estoque: formas de
provisão e manutenção. Dimensões legais no exercício profissional do técnico em enfermagem. Entidades
de classes na enfermagem. Instrumentos éticos e legais que respaldam o exercício profissional. Leis e
Decretos que norteiam a assistência de Enfermagem. Ética na enfermagem: ações, moral individual, moral
social. Bioética, nas pesquisas e no cuidado de enfermagem. O compromisso social e as normas legais e
éticas no exercício da enfermagem.

Componente Curricular: Anatomia e Fisiologia
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Estudo morfológico e funcional dos principais órgãos do corpo humano. Estudo dos principais mecanismos
fisiológicos dos sistemas de controle do corpo, das membranas celulares e dos sistemas: digestório,
circulatório, respiratório, osmorregulador e excretor, nervoso, endócrino, reprodutor, esquelético e muscular.
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Ementa - Técnico em Enfermagem
Componente Curricular: Nutrição e Farmacologia
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Definição de nutrição, a classificação dos nutrientes (incluindo os macronutrientes e os micronutrientes),
processo digestivo, desde o consumo do alimento até sua absorção em âmbito celular. Escolha de
alimentos, Fatores que influenciam o processo de escolha dos alimentos, hábitos alimentares.
Funcionalidade dos alimentos, Educação alimentar, Importância do profissional de nutrição. Introdução à
farmacologia, principais termos da área e a importância dessa ciência para os profissionais da saúde.
Diretrizes para a administração segura de medicamentos, segurança do paciente, interação
fármaco/nutriente e suas consequências ao organismo

Componente Curricular: Farmacologia
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Medicamentos e/oou substâncias e sua interação com o organismo, alterações funcionais e estruturais.
Conceitos de Farmacognosia: estudo da matéria-prima em seu estado natural; Farmacotécnica: preparo,
purificação e conservação dos medicamentos; Farmacogenética: relação entre a genética e a ação dos
fármacos, assim como das alterações genéticas provocadas por fármacos; e Toxicologia: ações tóxicas
provocadas por fármacos e agentes químicos.

Componente Curricular: Vigilância em Saúde
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Saúde individual e coletiva. SUS. Saúde Pública e Ambiente: histórico e evolução. Conceitos básicos sobre
doenças transmissíveis. Principais indicadores de saúde sócio-econômicos e epidemiológicos. Legislação
sanitária. Vigilância sanitária e sua importância para a saúde pública. Estudos fundamentais de vigilância
epidemiológica. Principais atividades desenvolvidas pelas vigilâncias sanitárias nas instâncias municipais,
estaduais e federais.

Componente Curricular: Fundamentos de Enfermagem
Carga horária: 100 horas
Ementa:
História da enfermagem e seus princípios científicos. Estudos fundamentais dos cuidados de enfermagem.
Enfermagem e políticas sociais. Ética na enfermagem. Desenvolvimento do pensamento crítico-analítico
para atuação com o paciente nos diversos campos de trabalho do enfermeiro. Instrumentos básicos de
enfermagem, semiótica e semiotécnica. Controle hospitalar: esterilização e desinfecção. Noções básicas de
farmacologia.

Componente Curricular: Saúde do Adulto
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Políticas e programas de saúde do adulto. Saúde da família nos cuidados com o adulto. Atendimento das
necessidades básicas relacionadas à saúde do adulto. Prevenção das principais doenças e promoção da
saúde. Planejamento de ações comunitárias. Estudos fundamentais de saúde preventiva.
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Ementa - Técnico em Enfermagem
Componente Curricular: Clínica Cirúrgica
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Estrutura física de clínica cirúrgica: centro de materiais e esterilização e sala de recuperação pósanestésica. Estudos fundamentos de técnicas de enfermagem em centros cirúrgicos. Estudos fundamentais
de nutrição, higiene, conforto e segurança do paciente pré e pós cirurgia. Técnicas de coleta, manuseio,
identificação, acondicionamento e encaminhamento de materiais biológicos. Materiais e equipamentos
básicos de uma clínica cirúrgica. Interação medicamentosa: como proceder no preparo, administração e
conservação. Identificação de sinais e sintomas de complicações cirúrgicas: anestésica e fisiológica
(respiratória, circulatória infecciosa).

Componente Curricular: Saúde da Mulher
Carga horária: 60 horas
Ementa:
Políticas públicas de saúde da mulher e sua historicidade. Programas de saúde da mulher. Planejamento
familiar. Cuidados específicos: na gestação, menopausa e climatério. A enfermagem aplicada à saúde da
mulher. Violência contra a mulher: acolhimento, encaminhamentos e tratamentos.

Componente Curricular: Saúde do Idoso
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Políticas e programas de saúde do idoso. Estatuto do idoso. Saúde da família nos cuidados com o idoso.
Atendimento das necessidades básicas relacionadas à saúde do idoso. Prevenção das principais doenças e
promoção da saúde. Cuidado humanizado ao idoso. Processo de envelhecimento e qualidade de vida na
velhice. Avaliação funcional e detecção de maus-tratos ao idoso.

Componente Curricular: Saúde da Criança e do Adolescente (Pediatria)
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Políticas públicas de saúde da criança e sua historicidade. O crescimento e desenvolvimento humano.
Saúde infantil, familiar e coletiva. Promoção e proteção da saúde infantil. Cuidados de enfermagem ao
recém-nascido e a criança. Humanização no atendimento.

Componente Curricular: Saúde Coletiva
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Estudos fundamentais de saúde coletiva. Histórico e evolução do sistema de saúde no Brasil e das políticas
de saúde. Planejamento e administração em saúde. Saúde, sociedade e cidadania. Reforma sanitária.
Avanços em saúde coletiva. Legislação aplicada. Cadeia epidemiológica. Epidemiologia e história das
doenças. Vacinas.
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Ementa - Técnico em Enfermagem
Componente Curricular: Emergência
Carga horária: 80 horas
Ementa:
Conceito de emergência. Etapas do atendimento dentro da Sala de Urgência. Principais aspectos do
planejamento e da organização de uma sala de urgência.

Componente Curricular: População vulnerável
Carga horária: 40 horas
Ementa:
Aspectos etimológicos e migração do conceito de vulnerabilidade entre áreas de saber. Usos do conceito de
vulnerabilidade na área de estudos e intervenções relacionadas a proliferação de doenças. Vulnerabilidade
nas questões de inclusão/exclusão social. Vulnerabilidade socioambiental e as contribuições dos estudos
urbanos. Implicações éticas da pesquisa com populações vulneráveis. Ações de enfermagem à população
vulnerável.

Componente Curricular: Estágio
Carga Horária: 400 horas
Ementa:
Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando os Cursos de Educação Profissional ofertados
pela Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia. É componente curricular obrigatório, integra o
projeto pedagógico do curso e como tal está submetido à Lei 11.788/08 e Resolução CNE nº 1/2004. § 1º
Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para
aprovação e obtenção de certificado ou diploma. Será obrigatório a apresentação de Relatório
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