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APRESENTAÇÃO 
 

 O presente livro nasceu da aplicação de uma 
das metodologias ativas da Aprendizagem por 
Projetos, inspirada em Philippe Perrenoud. 
 Na ânsia por obter maior participação dos 
alunos e consequentemente maior aprendizado por 
parte deles, propus um trabalho às minhas duas 
turmas do sétimo e do oitavo semestre do curso de 
Enfermagem da Unip (campus Brasília/DF) no 
segundo semestre letivo de 2017.  
 O trabalho consistiu na divisão das turmas 
em grupos, no intuito de contemplar todos os temas 
previstos no plano de ensino da disciplina. Cada 
grupo fez uma pesquisa teórica, transcrevendo as 
citações e seus respectivos autores. No segundo 
bimestre, ministrei aulas de técnica de paráfrase, e 
os grupos transformaram seu trabalho em textos 
autorais.  

Além do trabalho, os(as) alunos(as) fizeram 
normalmente as provas I e II e obtiveram resultados 
excelentes. Atribuo, inclusive, esse bom resultado 
nas avaliações formais ao envolvimento com os 
temas. As aulas expositivas foram dadas por mim, 
no entanto, os(as) estudantes responsáveis por 
aquele tema participaram ativamente contribuindo 
com mais informações, enriquecendo-as. A 
possibilidade de lançarem um livro em coautoria 
com o professor gerou um capricho excepcional 
aos capítulos, e esta dedicação à pesquisa fez com 
que compreendessem melhor temáticas tão 



 

 

 

 

relevantes à formação pleiteada. Daí as 
participações tão interessantes e respaldadas. 
 Cada grupo ficou responsável pela 
adequação do capítulo às normas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como pela revisão 
linguística dos aspectos gramaticais da Língua 
Portuguesa, e, ainda, pela responsabilidade 
intelectual que envolve as questões de direito 
autoral. De forma que toda a responsabilidade é 
dos(as) autores(as) de cada capítulo. 
 Neste livro foram abordados os seguintes 
temas: docente de Enfermagem no Ensino Técnico 
em Enfermagem; atuação do Enfermeiro no 
Hospital: no Pronto Socorro, na Internação, na 
maternidade, na UTI, no Centro Cirúrgico; 
Enfermagem em Hemodinâmica; funções 
administrativas; atuação do Enfermeiro na Atenção 
Primária com vistas a atender a estratégia Saúde 
da Família; concursos públicos na área da 
Enfermagem: o Enfermeiro no Serviço Público; 
atuação da Enfermagem em Comunidades 
Indígenas, Quilombolas e Ribeirinhas; Enfermagem 
Estética; o coordenador e o docente do curso 
superior de Enfermagem. 

Além da participação dos alunos, esta obra 
contou com o penúltimo capítulo elaborado pelas 
professoras Mayara e Lúcia, a quem muito 
agradeço; e com o último capítulo de coautoria 
minha com os professores Cristilene e Daniarly. 

Este livro é o resultado deste projeto de 
sucesso. Agradeço a todos os(as) alunos(as) que 



 

 

 

 

se dedicaram a este trabalho para que 
conseguíssemos alcançar nossa meta: esta 
publicação. Que ela seja útil para novos alunos que 
venham a estudar esta área de conhecimento tão 
relevante.  

Boa leitura! 
 

Professor Jonas Rodrigo Gonçalves1 
(coordenador do projeto) 

 
 
 

                                                             
1 Possui mestrado em Ciência Política (Políticas Públicas); 
especialização em Letras (Linguística: Revisão de Texto); 
licenciatura em Letras (Português e Inglês); licenciatura em 
Filosofia; habilitação em História, Sociologia, Psicologia e 
Ensino Religioso. Autor de 34 livros técnicos e didáticos. 
Coordenador de políticas editoriais das faculdades CNA (DF) 
e Facesa (GO). Atualmente leciona nas faculdades 
Processus, CNA, Unip, JK e Facesa. É editor-chefe da editora 
JRG (www.editorajrg.com).  Na Faculdade Processus (DF), 
coordena dois grupos de pesquisa cadastrados no CNPq: 
Português Jurídico e Políticas Públicas. 
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1 DOCENTE DE ENFERMAGEM NO ENSINO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM2 

 
Amanda Santos Pereira 

Dainane Vais Souza Silva Almeida Santos  
Francisco Baraúna De Sousa  

Matheus Do Nascimento Da Silva 
Nattália Sousa E Costa De Medeiros 

Rosângela Barbosa 
Rosenir Barros Martins 

Silvana Borba Vieira 
Suéllen Medeiros Dos Santos 

Vanessa Freire Dos Santos Silva  

 

O cotidiano do Enfermeiro-Professor no curso 
Técnico em Enfermagem: desafios da prática 
pedagógica 

 
De acordo com pesquisas realizadas, nota-

se que, após sua formação, os enfermeiros passam 
a lecionar aulas para os técnicos em enfermagem 
sem conhecimento específico das práticas 
educativas. Isso acontece porque poucos 
enfermeiros possuem formação necessária (como 
Educação Profissional de Nível Técnico na área da 
saúde) para o exercício da educação.  

                                                             
2 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 
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Para a formação dos professores que irão 
qualificar os técnicos em enfermagem, o curso de 
licenciatura em Enfermagem é de suma 
importância, tendo em vista que o desempenho dos 
futuros profissionais e a qualidade da assistência 
irão depender destes educadores. Logo, a 
formação dos docentes é primordial para a melhor 
qualidade de ensino. No entanto, ainda não há 
reconhecimento da relação entre ensino, 
aprendizagem e assistência dos envolvidos nesse 
processo. 

Observa-se que ainda há uma incapacidade 
de muitos enfermeiros no que tange à docência, o 
que desencoraja sua contribuição para a formação 
de alunos de nível médio. Em contrapartida, nota-
se uma grande preocupação do docente para que o 
aluno do ensino técnico adquira as habilidades para 
atender o indivíduo de forma integral.  

Dentre outros aspectos, percebe-se que não 
há uma abordagem devida pelos professores do 
curso técnico em enfermagem sobre as políticas 
públicas. É importante que os docentes saibam 
transformar os seus conhecimentos em uma prática 
reflexiva e transformadora, atingindo os objetivos 
da educação profissional, preparando o aluno para 
o mercado de trabalho.  

É necessário que o exercício dos 
profissionais de saúde esteja relacionado com os 
princípios do SUS. Posto isto, a instrução dos 
professores também deve contemplar esse 
aspecto, visando não apenas as técnicas, mas um 
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pensamento coletivo abrangente. No entanto, a 
maioria dos docentes não tem condições para estes 
esclarecimentos.  

Por conseguinte, é de suma importância que 
o professor do curso técnico em enfermagem 
agregue novos conhecimentos para alcançar 
transformações para melhorar a formação dos 
futuros profissionais, dando a estes indivíduos a 
capacidade de atuarem na área de assistência aos 
enfermos. 

 
Quem é o Enfermeiro docente da educação 
profissional? 

 
A educação profissional e tecnológica nos 

últimos tempos tem provocado discussões 
acadêmicas e políticos na área educacional, sem 
ainda chegar a um resultado conclusivo no que se 
refere ao processo de criação desse Professor. Um 
dos principais objetivos do Plano Nacional de 
Educação, Lei n° 10.172 de 09 de Janeiro de 2001, 
é o estabelecimento de diretrizes e metas para a 
formação e valorização do magistério e demais 
profissionais da educação. 

A Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação vem, há 
alguns anos, promovendo estudos e discussões 
sobre uma política mais ampla de formação de 
docentes para esta área da educação, que 
contemple a oferta de formação inicial, as 
licenciaturas. A Setec/MEC, por intermédio do 
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Departamento de Políticas e Articulações 
Institucionais, constituiu um grupo de trabalho (GT) 
para sistematizar as questões referentes ao 
diagnóstico e às propostas de alternativas. A 
formação deste GT (Formação de Professores para 
a Educação Profissional e Tecnológica) expressa o 
compromisso assumido pela Setec/MEC quando da 
realização do evento “Simpósio Educação Superior 
em Debate: Formação de Professores para a 
Educação Profissional e Tecnológica”, realizado em 
setembro de 2006. 

As licenciaturas têm sido apontadas como 
absolutamente essenciais por serem o espaço 
privilegiado da formação docente inicial e pelo 
importante papel que podem ter na 
profissionalização docente, para o desenvolvimento 
de pedagogias apropriadas às especificidades da 
educação profissional. As exigências com relação 
ao perfil dos docentes da educação profissional 
estão, hoje, mais elevadas. 

Para formar a força de trabalho requerida 
pela dinâmica tecnológica que se dissemina 
mundialmente, é preciso outro perfil de docente 
capaz de desenvolver pedagogias do trabalho 
independente e criativo, construir a autonomia 
progressiva dos alunos e participar de projetos 
interdisciplinares.  

É pressuposto básico que o docente da 
educação profissional seja, essencialmente, um 
sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao 
trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa, 
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comprometido com sua atualização permanente na 
área de formação específica e pedagógica, que tem 
plena compreensão do mundo do trabalho e das 
redes de relações que envolvem as modalidades, 
níveis e instâncias educacionais, conhecimento da 
sua profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas 
e valores do trabalho, bem como dos limites e 
possibilidades do trabalho docente que realiza e 
precisa realizar. Entende-se que se trata de um 
profissional que sabe o quer, como e por que fazer 
e que aprendeu a ensinar, para desenvolver idônea 
e adequadamente outros profissionais.  

O professor da educação profissional deve 
ser capaz de descrever práticas profissionais 
(como, por quem e dentro de que condições uma 
atividade é realizada), de levar em conta o uso que 
quer fazer desta descrição no processo de ensino-
aprendizagem (tipo de apropriação e grau de 
utilização das técnicas) e de estabelecer a 
diferença entre ensinar práticas e ensinar os 
saberes sobre estas práticas. Portanto, é desejável 
que, além da experiência profissional articulada à 
área de formação específica, saiba trabalhar com 
as diversidades regionais, políticas e culturais 
existentes, educar de forma inclusiva, 
contextualizar o conhecimento tecnológico, explorar 
situações-problema, dialogar com diferentes 
campos de conhecimentos e inserir sua prática 
educativa no contexto social, em todos os seus 
níveis de abrangência. 



 

 

18 

 

O perfil do docente da educação profissional 
precisa dar conta de três níveis de complexidade:  

a) desenvolver capacidades de usar, nível 

mais elementar relacionado à aplicação dos 
conhecimentos e ao emprego de habilidades 
instrumentais;  

b) desenvolver capacidades de produzir, que 

requer o uso de conhecimentos e habilidades 
necessários à concepção e execução de objetivos 
para os quais as soluções tecnológicas existem e 
devem ser adaptadas;  

c) desenvolver capacidades de inovar, nível 
mais elevado de complexidade relacionado às 
exigências do processo de geração de novos 
conhecimentos e novas soluções tecnológicas. 

Na formação dos docentes para a educação 
profissional, é fundamental trabalhar diferentes 
formas de realização da transposição didática dos 
conteúdos específicos considerando a complexa 
diversidade apresentada por esta modalidade 
educacional e pelas dimensões econômicas, 
sociais e culturais das demandas dos contextos 
profissionais para os quais se formam os alunos. 

Por isso se prevê proporcionar a maior 
proximidade possível do processo de ensino-
aprendizagem, com o contexto social e das 
relações do trabalho, garantindo uma ampla base 
científico-tecnológica e a articulação entre teoria e 
atividades práticas mediante a oferta de dois 
tempos de estágio, um na perspectiva do saber 
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docente e outro na perspectiva do aprimoramento 
do saber técnico/tecnológico. 
 
Perfil do profissional formado em enfermagem 
 

Atualmente no Brasil existem muitos cursos 
de formação técnicos profissionais para a área de 
Enfermagem, sendo que alguns desses cursos 
estão vinculados à entidade mantida pelo governo 
federal como, por exemplo, Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC). Com isso, essas oportunidades 
trazem inúmeras vagas para professor enfermeiro, 
tanto no nível médio quanto no superior.  

Entendemos que a prática docente é 
determinante para a formação profissional, sendo 
que o cargo de professor é o mais promissor entre 
as profissões porque a demanda de aprendizagem 
da sociedade vai aumentar. Sabemos que a 
educação é um desafio, pois não se resume à 
transmissão de informações, mas trata-se, 
sobretudo, de um processo de interação com o 
outro. 

Umas das preocupações ao longo desses 
anos é a capacitação dos docentes, uma vez que a 
enfermagem constitui uma das áreas com maior 
número de profissionais, pois o papel de educador 
mudou da posição tradicional de fornecedor de 
informações para o de arquiteto e coordenador de 
um processo. Varias pesquisas vem sendo 
publicadas quanto à formação desses profissionais, 
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e esse fator tem se tornado um campo de pesquisa 
consistente sujeito a investigações na área 
educacional. 

A Legislação do Curso Técnico da Educação 
Profissional toma como base a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei 9.394/96) com o objetivo 
de estimular a criação cultural, o desenvolvimento 
do espírito científico, do pensamento reflexivo e 
estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente. Temos também uma resolução CNE/CES 
n.3 de 2001 que definiu as Diretrizes Nacionais 
para o Curso de Graduação em Enfermagem 
(DCNs). 

Essas diretrizes auxiliam no desenvolvimento 
de um currículo por meio das habilidades e 
competências. Da mesma forma, elas são a base 
para a formação da educação superior, do 
aprimoramento cultural, técnico e científico do 
indivíduo, assim como da flexibilização dos 
currículos e do estabelecimento de projetos 
pedagógicos restauradores com o objetivo de 
mudanças na formação profissional. 

Na área de curso técnico, a formação do 
professor vem sendo algo relevante, porém esses 
profissionais não são vistos como um profissional 
da área da educação e sim como profissional de 
outra área que também leciona. A formação do 
docente em enfermagem deve ser consolidada com 
base no domínio de conhecimentos científicos e na 
atuação investigativa no processo de ensinar e 
aprender, recriando situações de aprendizagem por 
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investigação do conhecimento de forma coletiva 
com o propósito de valorizar a avaliação 
diagnóstica dentro do universo cognitivo e cultural 
dos acadêmicos como processos interativos. 

A prática docente deve superar o ato de 
transmitir informações. O professor precisa assumir 
um lugar de mediador no processo ensino-
aprendizagem de forma que os alunos ampliem 
suas possibilidades humanas de conhecer, duvidar 
e interagir com o mundo através de uma nova 
maneira de educar. 

Para um desenvolvimento de um ensino 
reflexivo, faz-se necessário que os professores 
tenham domínio de suas atividades. Para tanto, é 
essencial que o professor tenha uma mentalidade 
aberta, visto que, no seu cotidiano, há problemas 
para serem intermediados por ele. Por outro lado, 
precisará ter a responsabilidade intelectual, pois 
esta assegura a integridade e o entusiasmo 
responsáveis pela capacidade de renovação. É, 
pois, na prática reflexiva que o conhecimento se 
produz e este é o saber do docente constituído ao 
longo do processo histórico de organização e 
elaboração pela sociedade. 

Com isso, conclui-se que: 
• A formação docente é um processo 

complexo, pois sofre interferência das questões 
sociais, econômicas e políticas; 

 • É preciso superar a forma tradicional 
voltada somente para a formação de profissionais 
técnicos;  



 

 

22 

 

• Somente o dispositivo legal não é suficiente 
para alterar a prática pedagógica;  

• A formação se constrói através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre a prática. 
Esta análise leva-nos a repensar a formação e 
refletir como podemos contribuir para a 
consolidação de uma prática pedagógica pautada 
no principio da autonomia, reflexão, 
interdisciplinaridade e da integração no ensino da 
Enfermagem;  

• Não podemos formar enfermeiros 
generalistas, críticos e reflexivos sem que os 
enfermeiros professores tenham uma adequada 
formação;  

• É necessário maior investimento na 
formação do enfermeiro professor para que o 
processo ensino-aprendizagem seja mais efetivo;  

• A formação do docente enfermeiro precisa 
ser redirecionada de forma que esteja baseada na 
reflexão sobre a prática cotidiana considerando o 
professor como um pesquisador da própria prática; 

 • Uma das formas de suplantar a situação 
atual é o estabelecimento de programas de 
formação continuada na perspectiva da ação-
reflexão-ação e que considere o coletivo, o saber 
experiencial, o ciclo de vida do professor e a 
universidade como o lócus de formação. 
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A preparação do Enfermeiro para atuar como 
professor no ensino técnico de enfermagem 
 

Na formação da educação superior em 
enfermagem, tem-se notado grandes 
transformações na formação acadêmica, observada 
pelo perfil dos profissionais que atuam nesta área. 
No decorrer dos anos, as formações profissionais 
passaram por várias mudanças, sendo a 
organizacional, pedagógica curricular e o aumento 
pela procura do curso de enfermagem. Uma das 
primeiras mudanças foi a aceitação de homens, 
pois antes era uma profissão só de mulheres. Foi 
estabelecido também que deveria haver mudanças 
para preparar o profissional enfermeiro para o 
mercado de trabalho, com isso foram 
acrescentados estágios supervisionados, com 
intuito de levar o profissional para área técnica, 
oferecendo funções praticas.  

A licenciatura em enfermagem foi instituída 
com intuito de promover a educação pedagógica 
pelos enfermeiros docentes do ensino técnico de 
enfermagem, e, no decorrer dos tempos, houve o 
crescimento dos cursos em bacharelado, deixando 
escassos os cursos de licenciatura. É necessário 
que, após a formação, o profissional que faz 
bacharelado em enfermagem faça um curso de 
complementação pedagógica para poder lecionar 
no nível técnico, sendo que, para dar aula de 
graduação em faculdade, o enfermeiro precisa ter 
pós-graduação ou até um mestrado.  
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Os cursos em enfermagem não oferecem 
conhecimentos didáticos e pedagógicos 
necessários para atuação na área da educação, por 
isso houve tantas mudanças. Atualmente o foco 
principal do profissional na área de docência em 
enfermagem é ensinar aos alunos tudo que diz 
respeito a área hospitalar, porem com a específica 
didática, pois é preciso que haja um processo de 
ensino/aprendizagem. A didática está muito 
relacionada a pedagogia e esse é um dos 
instrumentos que contribuem com o processo de 
aprendizagem dos alunos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais tinham 
como objetivo sistematizar os princípios para 
formação de norteadores para formação de 
profissionais para Educação Básica e Educação 
Profissional em Enfermagem, formando 
profissionais mais competentes que vivencie a 
docência desde o início da sua formação. Por esse 
motivo, foi estabelecido uma carga horaria de 2800 
horas para os cursos de enfermagem, abrangendo 
objetivos e constituindo com a teoria e a pratica, 
formando assim um profissional completo. 

Muitos enfermeiros que são professores do 
ensino técnico em enfermagem esbarram na 
deficiência de conhecimento da licenciatura, uma 
vez que durante o bacharelado as instituições 
voltam o ensino para as competências 
assistenciais, preparando o acadêmico para lidar 
com pacientes e resolver serviços burocráticos. Os 
cursos em enfermagem não oferecem 
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conhecimentos didáticos e pedagógicos 
necessários para a atuação na área da educação.  

São raras as instituições que oferecem o 
curso de licenciatura em enfermagem. Há no país 
somente 32 instituições superiores públicas e 
privadas que oferecem o bacharelado junto com a 
licenciatura, sendo que os acadêmicos saem com 
diploma em bacharel e licenciado em enfermagem. 
A lei que regulamentam o exercício do profissional 
enfermeiro (7.498/86), mostra as atribuições e as 
áreas que o mesmo poderá atuar, sendo que estes 
profissionais podem prestar assistência de 
enfermagem na área hospitalar, em clínicas e 
outros serviços como, empresas e repartições 
públicas, isso se tiver formação em bacharelado.  

Os cursos de bacharelados e tecnológicos 
não habilitam o profissional a lecionar. Para atuar 
como docente, faz-se necessário um curso de 
complementação pedagógica (que duram em média 
6 meses a 1 ano) para que possa assumir o ensino 
fundamental, médio e técnico.  A diferença de 
Bacharelado e Licenciatura é que o primeiro forma 
profissionais focados no mercado de trabalho, que 
desejam atuar exercendo ativamente a profissão 
que escolheram, mas não podem dar aulas. Já a 
licenciatura tem como objetivo aprender a ensinar o 
seu ofício, ou seja, o licenciado tem permissão para 
dar aulas sobre o curso que escolheu. 
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Metodologia de ensino utilizada por docentes na 
área de Técnico de Enfermagem 

 

O primeiro curso de técnico de enfermagem 
foi criado em 1966 nas escolas Ana Néri e Luiza de 
Marillac pelo decorrer do CFE n° 171/66 e nº 
224/66. O curso técnico de enfermagem passa a se 
estabelecer no nível de ensino médio do sistema 
educacional brasileiro somente com a lei n° 
5.692/71.   

A história do ensino da enfermagem foi 
influenciada por diferentes contextos próprios de 
cada época que não se podem passar 
despercebidos. É possível afirmar que reflete no 
cotidiano modelos implícitos de determinados 
períodos históricos, que se manifestam de diversas 
maneiras de expressão cultural. Ao passar dos 
anos o ensino profissional de nível técnico foi 
reservada para as classes menos favorecidas, 
afirmando a diferença entre aqueles que tinham 
conhecimento do ensino e aqueles que executavam 
as tarefas manuais, desde as suas origens em 
1809.  

Atualmente, passou a ser exigido 
profissionais com níveis de formação mais 
avançados, competência que vai além de 
execuções de tarefas manuais, com perfil capaz de 
acompanhar as mudanças no sistema produtivo, 
por meio de atualizações permanentes das 
habitações e qualificações existentes. Passou a ser 
exigidos também compreensão global do processo 
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produtivo, junto ao domínio e o saber tecnológico, a 
valorização da cultura do trabalho e mobilização 
das necessidades do valor na tomada de decisões.  

A inovação da ampla literatura é desejada 
tanto na formação do profissional que irão atua 
nesse setor como nas práticas de saúde, que tem 
sido motivo de elaboração e implementação de 
várias políticas públicas para que novos modelos 
de ensinar e de cuidado em saúde possam ser 
alcançados. Na atualidade, a docência é conhecida 
como ação  educativa  que  contribui para  
processo  de ensino-aprendizagem  e  tem  como  
função  estimular  a  criação  cultural,  o 
desenvolvimento científico  e  o  pensamento  
reflexivo, criando  situações favoráveis  ao  
desenvolvimento  dos  alunos  nas  diversas  áreas  
do  conhecimento,  no que diz a respeito ao 
aspecto afetivo-emocional, nas habilidades e nas 
atitudes e valores. 

Sendo assim, o conhecimento é importante e 
necessário para o desenvolvimento escolar e 
comunitário. E necessário que os docentes e 
alunos percebam as necessidades de tornarem 
sujeitos ativos, criativos e críticos na transformação 
das informações enquanto fatos. Vêm sendo 
observados nos cursos de especialização e na 
literatura pontos estratégicos para melhorar as 
atividades educacionais dos documentos. Além 
disso, os baixos salários e a falta de incentivos vêm 
sendo motivo de alerta para melhor qualidade do 
ensino técnico. 
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Logo, em meio a globalização, a facilidade 
de qualquer tipo de informação tanto pela internet, 
televisão, rádio, jornais e outros meios de 
comunicação, acabam facilitando a aprendizagem. 
As pessoas muitas vezes não sabem como utilizar 
e nem interpretar tantas informações. O professor 
tenta aproveitar de varias maneiras as ferramentas 
educacionais modernas, associada com o 
conhecimento atual da realidade social. 

 Neste contexto, tem se observado a 
necessidade de mudança na educação em 
enfermagem, que amplia a necessidade dos 
objetivos comportamentais, o tipo de ensino focado 
no professor e no conteúdo, que dão lugar a um 
ensino voltado ao aluno, onde ambos são 
aprendizes na relação conjunta professor – aluno. 
Visto que o aluno deve se colocar como sujeito na 
construção e reconstrução de conhecimento e não 
somente espectador e receptor de informações. O 
método de ensino passa a ser de comunicação, a 
aula começa a ser um trabalho conjunto professor e 
aluno, em busca de inovação que ampliem uma 
nova realidade na prática pedagógica. 

A implementação de mudanças curriculares 
e as constantes discussões de propostas 
pedagógicas vem sendo caracterizadas pelo o 
ensino de enfermagem em relação a formação de 
profissionais da área de saúde . O professor 
educador tem que assumir uma profissão a qual 
não foi devidamente capacitado, o trabalho 
pedagógico não é valorizado nem mesmo pelo 
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instituto que o contratou, exigindo experiências 
específicas considerando-o fazer profissional. 
Muitas vezes, os profissionais entram no campo da 
educação superior por motivos e razões diversas, 
não tendo uma formação adequada atualizada e 
complementar para trabalhar, e por não se 
atualizarem, acabam repetindo a  mesma  forma  
tradicional  de  ensinar, assim não suprindo as 
novas necessidades de formação profissional 
desejadas pelo mercado de trabalho.  

A atualidade desafia os profissionais da área 
da saúde a desenvolver uma formação profissional 
que reúna qualidade técnica, cientifica e humana, 
onde o acesso à tecnologia e a quantidade de 
conhecimento acumulado nas ultimas décadas, 
aumente a responsabilidades das instituições 
formadoras no que se diz respeito à capacidade 
dos profissionais se tonarem aptos a utilizarem 
novas tecnologias, selecionar informações e 
conhecimentos para que se tornem capazes 
desenvolver soluções aos muitos problemas que 
acarretam essa área. 

Nesse contexto, a formação profissional 
segue as preocupações presentes em todas as 
áreas de ensino, buscando praticas inovadoras e 
metodologias que possam responder as 
necessidades de atuação exigidas. Mas na 
formação de nível técnico os desafios aumentam, 
pois além das necessidades urgentes de 
modificação nas metodologias e praticas de ensino 
e aprendizagem, as instituições de ensino 
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necessitam administrar todo o conteúdo curricular a 
uma carga horaria reduzida. 

 
Transmissão do conhecimento docente na área 
do cuidado para o técnico 

 
A entrada no novo milênio impõe grandes 

desafios para os profissionais da área de saúde a 
fim de desenvolver a pratica profissional que reúna 
qualidades técnicas, cientifica e humana. O intenso 
avanço tecnológico de cada dia, junto ao volume de 
conhecimento amplia a responsabilidade das 
instituições formadoras no sentido de capacitarem 
profissionais para que se tornem aptos a utilizar 
todas as ferramentas existentes junto com as novas 
tecnologias, aprendendo a selecionar informações 
e conhecimentos capazes de propor e solucionar 
grandes problemas na área. 

A transmissão do conhecimento tem que 
combinar habilidades, atividades, expectativas e 
visões de mundo condicionadas pelas diferentes 
histórias de vida dos professores. É, também, 
altamente influenciada pela cultura das instituições 
onde se realiza. Em seu confronto com a prática e 
com as condições e exigências concretas da 
profissão, os professores estão continuamente 
produzindo saberes específicos, conhecimentos 
tácitos, pessoais e não sistematizados que, 
relacionados com outros tipos de conhecimento, 
passam a integrar a sua identidade de professor, 
constituindo-se em elementos importantes nas 
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práticas e decisões pedagógicas, inclusive 
renovando a sua concepção sobre ensinar e 
aprender. 

Acredita-se que os docentes de um curso 
superior são as pessoas mais indicadas na 
transmissão destas experiências relacionadas ao 
primeiro contato com a profissão, pois além de 
enfermeiros, são profissionais já dispostos a 
compartilhar conhecimento e comprometidos na 
formação de novos profissionais. 

Em virtude de o profissional de enfermagem 
ser instruído e formado por outro profissional 
enfermeiro, durante o curso de enfermagem, os 
docentes são responsabilizados e muitos 
importantes a ensinar de forma rigorosa e plena o 
conteúdo do plano de ensino, bem como transmitir 
conhecimentos, experiências de suas vivências 
profissionais sempre com o objetivo de adquirir ao 
estudante de enfermagem a melhor forma de atuar 
no processo de cuidar.  

A teoria do autocuidado definida por 
Dorothea Orem é a mais influente no ramo da 
enfermagem. Ela diz que o paciente tem o poder de 
aprender a cuidar de si mesmo, sendo encorajado a 
ser independente pela equipe de enfermagem que 
o assiste. Por isso, a grande importância de um 
ensino completo e bem transmitido aos estudantes, 
porque serão eles que na sua vida profissional 
terão que estar aptos e confiantes para exercer 
essa função para o paciente. 
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A enfermagem lida com a relação vida e 
morte, mostrando-se bastante preocupante o 
ensino, por apresentar erros no desempenho das 
técnicas e habilidades exigidas que constituam o 
diferencial no cuidado. Nesse sentido, é realmente 
necessário uma revisão e implementação de novas 
formas de ensino, currículo, planejamento, carga 
horária, avaliação, entre outras, para garantir um 
maior êxito no desempenho das atividades 
profissionais. 

Portanto, o ensino superior deve ser muito 
mais do que a simples demonstração dos 
conteúdos, tem que ser aliado à exposição de 
situações vividas no ambiente hospitalar através da 
pratica, assim, capacitando o estudante para a 
realidade que será encontrada durante sua vida 
profissional. 

Quando se permite que pessoas que passam 
por nossas vidas transmitam a diferença que fazem 
em certas ocasiões, estamos nos enriquecendo, 
tirando um proveito dos erros ou confirmando ideias 
em comum. Isso se torna um passo muito 
importante, porque a partir daí pode se transmitir 
nosso conhecimento e ao mesmo tempo ter 
disposição para aprender. 
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Visão do  Enfermeiro docente sobre o ensino 
técnico em Enfermagem 
 

No contexto atual, para ser Enfermeiro 
docente do ensino técnico é preciso ter habilidades 
na área pedagógica, onde possa identificar o 
conceito de ensino, compreender e intensificar a 
interação entre professor e aluno. Essas devem 
compor a visão de docente para que possa ter uma 
reflexão, sobre o saber teórico e prático, bem como 
o domínio na base da educação e tecnologia. 

A formação de enfermeiro docente está 
sendo observado e analisado a partir da educação 
de ensino superior no Brasil. A necessidade de 
acompanhamento e fiscalização constante da 
direção educacional sobre a criação de projeto que 
venham a melhorar a saúde da população acontece 
devido a docência na área da enfermagem ser 
considerada a prática  vivenciada  no dia a dia do 
enfermeiro .A qualidade dessa assistência depende 
a maioria das vezes da formação que estes 
profissionais está recebendo. 

Sobre o ensino técnico de enfermagem, deve 
ser observado a importância da formação deste 
profissional para o atual mercado de trabalho, que 
cada dia é exigido desses a ética, o modelo 
humanizado, critico, reflexivo, apto a oferecer uma 
assistência adequado de acordo com a patologia 
(doença) de cada cliente. 
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É necessário que seja observada as 
estruturas e características curriculares no ensino 
técnico em enfermagem, desde a primeira escola 
técnica até os dias atuais, com adequação  das  
diretrizes curriculares e o modelo nacional de 
cursos técnico.  Fica claro que a formação do 
profissional técnico em enfermagem foi,  por  um 
lado focado com  mercado de trabalho e, por   
outro,  o conceito levam no geral os 
métodos técnicos em sua formação. Por fim, como 
educadores, devem-se pensar na formação integral 
do aluno em face aos desafios que o mundo 
contemporâneo tem exigido de todo profissional da 
área da saúde, com a necessidade de 
desenvolvimento de estudos voltados para essa 
temática.  

 
Evolução e desafio no ensino técnico em 
Enfermagem 

 
A partir do século XX, o Brasil teve como 

grande marco a dificuldade na condição de vida da 
população, que foi evidenciada por grandes 
epidemias que acometia a todos. Com isso, a 
saúde pública brasileira adquiriu outras profissões 
da área da saúde, que desde então seria apenas o 
médico. Esta necessidade fez com que surgisse a 
criação do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, sendo que os serviços de enfermagem 
surgiram após a Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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Na década de 1930, o decreto nº 20.109/31 
regulamentou a prática da Enfermagem no Brasil. 
No entanto,  o decreto não trouxe regulamentações 
diretas ao profissional de nível técnico. Só após a 
década de 1946, houve uma redemocratização 
seguida da Segunda Guerra mundial, fazendo com 
que em 1949, as escolas de enfermagem passaram 
a ser regulamentadas pelo Ministério da Educação 
e Saúde, que foram responsáveis pela criação da 
lei de nº 775, que citava sobre a importância do 
ensino de enfermagem no país e estabeleceu dois 
cursos: o de Enfermagem e o de Auxiliar de 
Enfermagem. O auxiliar de enfermagem tinha como 
objetivo auxiliar o enfermeiro em suas atividades de 
assistência curativa, entre outras funções, sendo 
ministrada apenas por enfermeiros.  
 Após a década de 1950 a educação 
específica de enfermagem perdeu o valor, devido 
ao crescimento da população urbana e 
previdenciária, prevalecendo a atenção médica 
individualizada. Com essa individualização, gerou-
se uma grande massa populacional da qual 
necessitava dos serviços de saúde, pois nessa 
década priorizava o trabalhador como um servidor 
de produção de serviços. Com essa proliferação, 
observou-se a necessidade de abrir portas para 
outros profissionais, expandindo espaço para a 
enfermagem ao mesmo tempo que necessitava de 
maior número de profissionais específicos da área. 

No Brasil, a profissão de enfermagem teve 
início oficialmente em 1980, da qual, ao longo dos 
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anos, tiveram inúmeras mudanças, com o intuito de 
revolucionar e melhorar a assistência prestada aos 
profissionais de saúde, em especial, os 
profissionais de enfermagem, com ênfase na 
melhora da assistência prestada à população. A 
história da enfermagem no Brasil sofreu grandes 
influências da época, muita das vezes responsáveis 
pela cultura do país, determinando programas e 
currículos dos cursos de enfermagem. 

Em 1916, criou-se a Escola Prática de 
Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, para 
treinar socorristas voluntariados, sendo que nessa 
mesma escola foi criado o curso de visitadoras 
sanitárias. No entanto, no Brasil a ação das 
visitadoras sanitárias foi de caráter emergencial, 
devido ao pouco conhecimento das mesmas sobre 
o assunto. 

Considera-se que a enfermagem moderna foi 
implementada no Brasil na década de 1923, 
mediante a organização do serviço de enfermeiras 
da DNSP- Departamento Nacional de Saúde 
Pública, dirigida por Carlos Chagas. Esse ensino foi 
sistematizado com o intuito de formar profissionais 
preparados a garantir o saneamento urbano, a 
continuar necessidades do comércio internacional, 
que encontrava ameaçado devido ao aumento das 
epidemias que os ameaçavam. 

Novas diretrizes foram implementadas com o 
objetivo de integrar o ensino e os serviços 
prestados, com o propósito de melhorar o 
atendimento dos profissionais para com os usuários 
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do SUS. Apesar da dificuldade da transição, pois 
envolve uma administração eficaz, disputas, 
controle, regulamentação e acima de tudo a 
reciprocidade.  

Logo, diante do exposto, a formação de 
novos profissionais é essencial, assim como a 
melhora dessa abordagem e a capacitação dos 
mestres para melhor transmitir conhecimento aos 
estudantes é primordial. Isso se torna necessário 
para que os futuros profissionais sejam  capazes de 
gerar condições de trabalho com a realidade, a fim 
de atender as necessidades dos usuários do SUS. 

 
Agravos à saúde dos docentes de Enfermagem 

 

Atualmente, observa-se que os profissionais 
de saúde que atuam como docentes no Brasil 
estão adoecendo, taxas estas que estão 
em crescimento. O tema sobre a saúde do 
trabalhador está cada vez mais em evidencia, 
pois é um dos critérios da saúde coletiva. Esse 
preceito visa a melhoria dos profissionais que 
atuam como docentes, tanto quanto na vida 
pessoal como dentro das salas de aula e campos 
de estágios.  

Um dos indicativos para o adoecimento dos 
profissionais é a precariedade do sistema 
educacional no país, como, falta de material, verba 
e falta de estrutura. Com isso, o profissional fica 
cada vez mais pressionado para transmitir o 
conhecimento para os discentes com qualidade de 
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educação. Essa pressão está refletindo na saúde 
do trabalhador.  

O profissional da educação passa por uma 
aceleração, pois sempre está em busca de 
produtividade junto com competência na atuação 
profissional. Essa gama de aspectos 
negativos vem influenciando na má qualidade de 
vida, e, com isso, não afeta somente o aspecto 
profissional e sim no dia a dia.  

Estudos comprovam que, devido a essa 
pressão, alguns docentes têm dificuldades de 
atingir suas metas. As dificuldades forçam os 
docentes a criarem novas estratégias para lecionar 
com excelência e qualidade para seus 
alunos, formalizando novas normas e regras para 
redefinir suas técnicas na área de atuação.  

Os docentes que atuam na área da saúde 
precisam ter clareza no seu papel, para transmitir 
o conhecimento, abordando a necessidade de 
atender a todos 
os critérios teóricos e científicos, pois o 
ensinamento que é transmitido irá refletir nos novos 
profissionais da área da saúde, refletindo no futuro 
da população e na postura do profissional.  

Com a pressão da profissão, o docente se 
força ao modelo produtivista e quer se alinhar ao 
mesmo, com isso aumenta sua angustia.  As 
instituições devem fornecer ambientes mais 
estruturados, junto com uma promoção de saúde 
do mesmo. Com essa promoção, os indivíduos 
podem enxergar  uma porta para uma boa 
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produtividade, tanto do profissional quanto do 
aluno, aumentando qualidade nas linhas de 
pesquisas e nas extensões de ensino.  

Uma grande parte dos docentes trabalham 
com uma carga horaria elevada, alguns exerce 
funções até nos finais de semana. Para auxiliar no 
dia a dia, muitos possuem trabalhos alternativos 
para complementar seu estado financeiro. Assim, a 
saúde do docente está cada dia mais prejudicada, 
sendo que estudos comprovam que muitos 
apresentam fatores físicos que agravam a saúde, 
como problemas nas cordas vocais 
e dores musculares. Quanto aos 
aspectos psíquicos, o nervosismo, estresse e 
a síndrome de burnout estão cada vez 
mais comuns. 

Há cerca de quatro décadas, a Síndrome do 
Esgotamento Profissional, ou, como é mais 
conhecida, a Síndrome de Burnout, vem sendo 
investigada no cenário acadêmico. A síndrome 
surge da cronificação do estresse decorrente 
do trabalho, embora seja reconhecida como uma 
psicopatologia de cunho ocupacional. 

A bagagem profissional entre os docentes 
experientes e iniciantes tem sido usado como 
incentivos para a continuidade da profissão, 
incluindo pesquisas na área de atuação. Nessa 
troca de experiência é demonstrado o aspecto de 
um bom profissional e a valorização na 
área pedagógica. É notório que a identidade 
profissional é fundamental para essa área, pois 
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há vários tipos de profissionais com experiências 
distintas, como por exemplo: pouco conhecimento 
na área acadêmica, porém largos títulos. Com isso, 
a construção como profissional é fundamental, que 
dependerá de seu conhecimento prático e teórico 
ao longo do tempo e da socialização dentro da 
ação pedagógica.  

O ciclo profissional irá depender do mesmo, 
usando sua compreensão das fases vividas, 
amadurecendo e transparecendo os conhecimentos 
de modos gerais. Atualmente, a discussão sobre a 
pedagogia relacionada à enfermagem está 
em discussão, pois a forma de lecionar 
e supervisionar estão sempre se inovando para 
manter um nível elevado de qualidade e técnica. A 
proposta pedagógica para a área de saúde 
tem o objetivo de ser direto e prático, levando para 
a realidade esse fator que para muitos é um 
desafio, e estarem prontos para os debates sobre 
as aulas administradas, colocando em 
foco principal o aspecto da teoria atrelada à prática. 
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2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO HOSPITAL: 
PRONTO SOCORRO3 

 
               Ana Priscila da Silva Sousa 

               Ana Tallyta Martins 
               Erica Rocha de Sales 

               Lizarda Benedita Louzeiro Lima 
               Loiane Pereira dos Santos 
               Lorraynne Pereira Tomaz 

               Luana Martins da Sliva 
               Maria Letícia Martins de Sousa   

 
Introdução 
 

O presente trabalho trás conhecimentos 
sobre diversos temas dentre eles o funcionamento 
de um pronto-atendimento que por sua vez aborda 
um conjunto de elementos destinados a atender 
urgências dentro do horário de serviço do 
estabelecimento de saúde, enfatiza o conceito de 
um pronto socorro, bem como um estabelecimento 
de saúde destinado a prestar assistência a 
doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à 
saúde necessitam de atendimento imediato. 
Funcionam durante as 24 horas do dia e dispõe 
apenas de leitos de observação. 

A pesquisa também enfatiza a função de 
cada um dos profissionais que atuam nessas 
                                                             
3 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 
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unidades e de como o conhecimento deve ser 
fundamentado na capacidade de tomar decisões 
visando uso apropriado eficácia e custo efetividade, 
da força, do trabalho, dos medicamentos, dos 
equipamentos e da pratica para decidir o melhor 
procedimento a ser realizado com o cliente. 

 
Pronto Socorro 
 

As unidades de emergência estão estruturadas 
para realizar de imediato as atividades diagnósticas 
e terapêuticas necessárias para a preservação da 
vida, alivio do sofrimento e prevenção de 
complicações, pois atendem pessoas com 
alterações súbitas em sua condição de saúde. 

As unidades de atendimento de emergência 
também representam uma porta de entrada ao 
sistema de saúde, muito procurada pela população 
que não consegue ter acesso a serviços de menor 
complexidade da rede assistencial, como por 
exemplo as unidades básica de saúde. 
Dentre as chamadas unidades de emergência, 
destacam-se: 
 

 O Pronto Socorro (PS): dispõe de leitos de 

observação e presta atendimento imediato aos 
usuários, com ou sem risco de vida, durante as 24 
horas. 

 O Pronto Atendimento (PA): presta 

atendimento imediato aos usuários, com ou sem 
risco de vida, dento do horário de funcionamento 
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do estabelecimento assistencial de saúde. 
A planta física do pronto-socorro deve 

proporcionar facilidade e segurança ao acesso e 
fluxo de paciente, proporcionando a diminuição dos 
riscos de infecção e facilitando o trabalho em 
equipe. Localizado na entrada do hospital. A 
unidade do PS deverá garantir uma boa circulação 
adequada e livre de obstáculos, facilitando o 
acesso dos pacientes ao centro cirúrgico, UTI, 
serviço de radiologia e elevadores, devendo manter 
comunicação com outras unidades de apoio técnico 
e diagnostico terapêutico (laboratório, banco de 
sangue entre outros). 
 
Atendimento inicial 
 

O motivo principal do atendimento no PS é 
manter a vida do cliente prevenindo sequelas, 
estabelecendo prioridade ante os cuidados 
prestados. Minimizando os efeitos dos agravos que 
colocam o paciente em risco de vida. 
Exemplificando: as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar devem ser imediatamente 
aplicadas, antes da exploração da causa da para 
cardíaca. 

É considerado de atendimento de emergência 

as ações empregadas para a recuperação do 
cliente, cujo agravo á saúde implica risco de vida e 
exige atendimento de imediato. E todos os 
atendimentos caracterizados por pacientes cujo 
agravo á saúde não apresenta risco a vida evidente 
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são denominados de atendimento de urgência. 

A equipe de enfermagem executa suas 
atividades no pronto socorro sempre sob uma 
grande pressão ocasionada pela necessidade de 
rapidez e precisão de intervenção e atenção, e pela 
elevada demanda de atendimentos. Esses 
profissionais estão sempre em contato com 
experiências de morte. A rotina de trabalho de um 
enfermeiro do PS, coloca-o em situações que exige 
domínio do conhecimento, rapidez no raciocínio de 
tomar algumas decisões. A liderança é a 
característica fundamental que atuam nesse setor. 
 
Atribuições do Enfermeiro em unidades de 
pronto atendimento 

 
A prescrição de enfermagem é privativo do 

enfermeiro. Dos cuidados de enfermagem deve ser 
executada por enfermeiros ou técnicos de 
enfermagem, de acordo com o grau de 
complexidade e de acordo com as rotinas 
institucionais estabelecidas. A assistência de 
enfermagem é um processo continuo, sendo assim 
não há impedimento para que um enfermeiro 
execute o que foi prescrito por outro enfermeiro, 
mantendo necessária a promoção, recuperação da 
saúde do paciente, obedecendo os preceitos legais 
da profissão. 

As atividades realizadas por técnicos e auxiliares 
de enfermagem são realizadas sob supervisão, 
orientação e direção do enfermeiro, cabe ao 
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enfermeiro responsável pelo setor, planeja, 
organizar, coordenar e avaliar a execução dos 
serviços de enfermagem 
 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, regulamentada pelo Decreto nº 

94.406/87, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem, e dá outras e define: 

Art1º, que ao Enfermeiro incumbe, entre outras ações, 

privativamente: consulta de Enfermagem; prescrição da 

assistência de Enfermagem; cuidados diretos de Enfermagem 

a pacientes graves com risco de vida; cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas (Inciso I - alíneas i até m) e, no Inciso II 

(alínea c), como integrante da equipe de saúde, a prescrição 

de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 
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Rotina do primeiro atendimento: classificação 
de risco (triagem) 
 

Enfermeiro irá solicitar a paciente pelo nome e 
preenche a ficha do boletim de emergência ou 
urgência, completando nome e numero de BE. Na 
qual irá realizar a mensuração dos sinais vitais e 
exame físico direcionado, colhe dados para 
embasar o Diagnostico de Enfermagem e a 
classificação de risco, após uma entrevista sucinta. 

 
Emergência 
 

 “Na unidade de emergência o papel do 
enfermeiro consiste em obter a história do paciente, 
fazer exame físico, executar tratamento, 
aconselhando e ensinando a manutenção da saúde 
e orientando os enfermos para uma continuidade 
do tratamento e medidas vitais". Nesta unidade o 
enfermeiro é responsável pela coordenação da 
equipe de enfermagem e é uma parte vital e 
integrante da equipe de emergência. 

Nessa localização da unidade o profissional 
enfermeiro necessita ter "conhecimento científico, 
prático e técnico, afim de que possa tomar decisões 
rápidas e concretas, transmitindo segurança a toda 
equipe e principalmente diminuindo os riscos que 
ameaçam a vida do paciente". 

O trabalho em equipe se torna crucial frente às 
características específicas da unidade de 
emergência. “Ser uma pessoa tranquila, ágil, de 
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raciocínio rápido, de forma a se adaptar, de 
imediato “deverá” ser o enfermeiro a cada situação 
que se apresente à sua frente”. Este profissional 
deve estar preparado para o enfrentamento de 
intercorrências emergentes necessitando para isso 
conhecimento científico e competência clínica 
(experiência). 

Terá atendimento imediato no consultório 
médico, os pacientes em situação de emergência 
conforme descrito abaixo. 

As situações emergenciais são: 
• Gestante hipertensa, com PA mínima• 10 0 

mmHg, exemplo: 140x100 mmHg, com sintomas de 
trabalho de parto e com fortes dores; 

• Gestante diabética com dextro à 140 mg/DL; 
• Sangramentos: com hipotensão, exemplo: PA 

90x50 mmHg, descorada, dor, pele fria e palidez 
labial. 

• Dificuldade respiratória de forma aguda; 
• Dor intensa no peito acompanhada de suor 

frio, falta de ar e vômitos; 
• Quadro alérgico grave com falta de ar e 

inchaço; 
• Acidentes graves com fraturas, choque 

elétrico, afogamentos e intoxicações graves. 
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Porta de atendimento 

 
O enfermeiro realiza a classificação de risco 

atuando nas situações de urgência e emergência; 
orientando e delegando as atribuições, 
supervisionando as atividades do auxiliar de 
enfermagem. 

 
Sala de medicação 

 
O enfermeiro deverá orientar o paciente 

referente aos procedimentos que serão realizados; 
Administrar a medicação conforme prescrição 

médica, checando, realizando a anotação 
correspondente no BE, assinando e carimbando 
conforme determinação do COREN DIR 001/2000; 

Retirar e entregar os resultados de exames às 
pacientes que estão na observação e sem 
acompanhante. 

 
Observação 

 
Orientações devem ser prestadas pelo 

enfermeiro aos pacientes referente à necessidade 
de permanecer em observação e em DLE caso 
esteja hipertenso; Manter a família informada 
referente ao estado da paciente e autorizando 
visita, conforme cada caso; Orientar referente à 
internação, transferência ou alta hospitalar.  
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Atendimento da gestante com retorno e com 
receita 
 

- O enfermeiro deve atentar para que a 
paciente esteja com o BE do dia ativo e com a 
receita médica em mãos; 

- Administrar a medicação na paciente, 
transcrevendo e checando concomitantemente no 
BE e na receita; 

- Arquivar os exames da paciente no prontuário 
ou no BE. Caso seja necessária uma cópia para a 
UBS, a paciente deverá solicitar junto ao SITEC e 
retirar dois dias após a solicitação. 

 
Realização de usg pelo primeiro atendimento 

 
A supervisão e registros e avaliação do 

desempenho da equipe de enfermagem será 
realizado pelo profissional enfermeiro. 
 
Orientação aos acompanhantes 

 
Orientação aos acompanhantes quanto à 

internação da gestante e rotina do Primeiro 
Atendimento será de competência do enfermeiro. 

- A presença do acompanhante importante 
para a humanização da assistência e o 
conhecimento quanto ao diagnóstico da paciente; 

- O enfermeiro deverá orientar a(o) paciente e 
o acompanhante em qualquer dificuldade social, 
psicológica e saúde mental; 
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- O enfermeiro deverá orientar quanto: 
autorização de visita e troca de acompanhante; 

- E Instruir o acompanhante participante que é 
proibido fornecer alimentação a paciente, pois o 
hospital fornecerá a dieta necessária, conforme 
prescrição médica. 
 
Internação 
 

- O enfermeiro deverá colocar a camisola do 
Hospital ao receber a(o) paciente; e entregá-los ao 
acompanhante os pertences do paciente após 
identificar e registrar; 

- Realizar os cuidados prescritos pelo 
enfermeiro; 

- Identificar a paciente com pulseira: nome e 
data; 

- Encaminhar a paciente para o Pré-Parto e/ou 
para outro setor de destino; Todos procedimentos 
realizados na paciente devem ser registrados no 
prontuário inclusive a guarda ou entrega dos 
pertences; 

- Encaminhar os familiares à Unidade de 
Internação. 

 
Transferência para outro hospital 

 
- O enfermeiro deverá comunicar à paciente e 

ao acompanhante a necessidade de remoção por 
critério médico; 

- O enfermeiro que deverá solicitar ambulância 
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para o transporte; 
- Providenciar auxiliar de enfermagem para 

acompanhar a remoção; 
- Registrar no livro de controle de transferência 

a data e o horário que o médico entrou em contato 
com a Mãe Paulistana, nome, RH e hospital de 
destino; 

- Acompanhar a paciente e o familiar até o 
hospital de destino. 

 
Atendimento à vítima de violência sexual 

 
O enfermeiro irá avaliar o caso e em seguida 

encaminhar a paciente para avaliação médica. 
Resolução COFEN nº 358/2009, que 

estabelece no artigo 1º “O Processo de 
Enfermagem deve ser realizado de modo 
deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem”, e no artigo 3º, que “O 
Processo de Enfermagem deve estar baseado num 
suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e 
o planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem; e que forneça a base para a 
avaliação dos resultados de enfermagem 
alcançados”. Essa Resolução amplia os conceitos 
de Consulta e da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, considerados como forma de 
organização do trabalho profissional. A 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
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pressupõe a organização de protocolos, 
procedimentos e rotinas, cuja organização deve 
pautar-se no uso das melhores evidências em 
saúde. 

 
Procedimento do enfermeiro no Pronto Socorro  

 
O enfermeiro necessita desenvolver 

habilidades e competências cognitivas, técnicas, 
afetivas e sociais para ser capaz de desenvolver o 
raciocínio clínico: 

· Coleta de dados para histórico de 
Enfermagem; 

· Agrupar dados significativos; 
· Analisar pertinência dos dados com os focos: 
- causa; 
-é efeito ou manifestação; 
-é fator de risco; 
-separar o que é feito, manifestação; 
-separar o que é causa; 
-separar o que é risco; 
-comparar cada foco alterado á literatura: 

palavra chave do foco; 
-ler a definição do diagnóstico encontrado: há 

correspondência; 
-ler características- fatores relacionados ou 

fatores de risco: hipótese confirmada; 
-características maiores: 1 ou mais; 
-características menores: 3 ou mais; 
-elaborar diagnóstico; 
-pensar nas possíveis intervenções. 
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Para atender suas necessidades, respeitando-o 
como individuo, protegendo seus direitos e 
dignidade, objetivando em demonstrar que o 
serviço de enfermagem está centrado no paciente 
e nas intervenções, pois de modo sistemático a 
pratica de enfermagem aplicada pode ser efetivo 
na ajuda ao paciente. 

Atingir através da sistematização, um contexto 
cotidiano da Enfermagem, relacionado a ação de 
assistência, a recursos humanos, materiais, e 
suportes a decisões. Englobando assim, um 
protocolo, onde técnicas e procedimentos fazem 
parte de uma estratégia de atendimento, 
produzindo um desempenho perfeito e condições 
de sucesso, onde técnicas e procedimentos fazem 
parte de uma estratégia de atendimento. 

O Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei 
do Exercício Profissional de Enfermagem 7.498/86, 
estabelece como atividades privativas do 
Enfermeiro: [...] Art. 8º Ao Enfermeiro incumbe: 

– Privativamente: planejamento, organização, 
coordenação, execução e avaliação dos serviços 
da assistência de Enfermagem; consulta de 
Enfermagem; prescrição  da assistência de 
Enfermagem; cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; [...] (BRASIL, 1987;1986). 
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Competências da equipe de Enfermagem no 
Pronto Socorro 

 
As funções da equipe de enfermagem são 

divididas por nível de complexidade, cada 
profissional tem sua função especifica na unidade 
de pronto socorro. Essa equipe de enfermagem é 
formada por técnico de enfermagem, auxiliar de 
enfermagem e enfermeiro. A equipe cabe promove 
a educação em saúde na unidade exercendo 
atividades como: planejamento, promoção à saúde, 
elaboração de planos de assistências, prestação de 
assistência ao parto, programas de treinamento da 
equipe, prevenção de infecção hospitalar, danos de 
acidente ao trabalho, participação de projetos 
arquitetônicos, liderança, gerenciamento são 
algumas das funções do enfermeiro. O enfermeiro 
tem uma grande importância no PS, pois é ele 
quem planeja o gerenciamento das equipes de 
saúde, avalia os cuidados realizados com os 
pacientes com conhecimentos práticos, técnicos e 
científicos. 

A competência gerencial do enfermeiro 
representa a gestão do seu trabalho no alcance de 
resultados satisfatórios. Planeja o cuidado quando 
faz, delega, vai atrás de recursos para capacitar a 
equipe de enfermagem interagindo com outros 
profissionais sempre em busca de executar suas 
atividades com sucesso. O enfermeiro avaliar as 
condições de saúde do paciente e planejar 
juntamente com o médico ações terapêuticas que 
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serão realizadas para um melhor alcance da 
recuperação do paciente. 

O trabalho do profissional de enfermagem deve 
ser fundamentado na capacidade de tomar 
decisões visando uso apropriado eficácia e custo 
efetividade, da força, do trabalho, dos 
medicamentos, dos equipamentos e da pratica para 
decidir o melhor procedimento a ser realizado com 
o cliente. Para este fim os enfermeiros devem ter 
competências e habilidades para avaliar decidir 
sistematizar as condutas adequadas baseadas nas 
evidencias cientificas. Liderar a equipe é uma das 
principais funções do enfermeiro este profissional 
tem que este apto para assumir posições de 
liderança sempre tendo em vista, o bem está do 
paciente família e comunidade envolvendo 
responsabilidade, compromisso, empatia, 
habilidade para tomada de decisões comunicação 
e gerenciamento de forma eficaz. 

A provisão e previsão dos recursos são umas 
das principais ações realizadas pelo enfermeiro do 
pronto socorro, pois ele é quem elabora as escalas 
mensais fazendo a distribuição dos mesmos e 
quem gerencia os recursos e materiais da unidade. 
A distribuição dos funcionários para cada setor da 
unidade de forma correta é quem vai garantir que 
cada setor da emergência tenha um número 
suficiente de funcionários evitando o déficit de 
trabalhadores da enfermagem e o caos na unidade. 
O gerenciamento dos recursos e materiais é 
fundamental para garantir a qualidade da 
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assistência o enfermeiro é quem vai recepcionar 
esses materiais, distribuir, armazenar e vistoriar 
com a finalidade de garantir que o cuidado não seja 
interrompido por falta de materiais. 

A supervisão e capacitação da equipe de 
enfermagem é um importante instrumento no 
processo de trabalho gerencial do enfermeiro 
qualificando a equipe do serviço de emergência por 
meio de educação continuada vale mencionar que 
são crescentes as discursões sobre a educação 
permanente na área da saúde. 

A educação baseia se no pressuposto de que o 
processo de trabalho é um gerador das 
necessidades de conhecimento e das demandas 
educativas continuas e utiliza a metodologia da 
problemática e da aprendizagem significativa nos 
processos educativos de trabalhadores da saúde 
para a melhoria da qualidade dos serviços e 
transformação das práticas de saúde e 
enfermagem. (SANTOS 2010) 

A ideia ressalta a importância da educação 
permanente para os trabalhadores  da enfermagem 
que seja pensada e realizada a partir de ideias 
perspectivas com a educação permanente e não só 
a continuada. 

Em relação às atividades assistenciais 
exercidas pelo enfermeiro compete a ele: prestar o 
cuidado juntamente com o médico; fazer a 
preparação e ministração de medicamentos; 
viabilizar a execução de exames complementares 
necessários; instalar sondas e realizar trocas de 
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traqueostomias e punção venosas com cateter; 
efetuar curativos de maior complexidade; executar 
a consulta de enfermagem; Entre outros cuidados. 
O enfermeiro da unidade de emergência precisa 
obter a história do paciente, realizando a entrevista 
de enfermagem e o exame físico orientando o 
paciente e acompanhante a manutenção da saúde 
e orientando os enfermos a importância da 
continuidade do tratamento e medidas vitais. 

Dessas atividades cabe ao técnico de 
enfermagem assistir ao enfermeiro no 
planejamento das atividades de assistência no 
cuidado ao paciente em estado grave, na 
prevenção e na execução de programas de saúde. 
Cabe ao auxiliar de enfermagem preparar o 
paciente para as consultas, exames e tratamentos, 
executando tratamentos prescritos, prestando 
cuidados específicos como: higiene, banho, 
conforto ao paciente zelando da sua segurança. 

Em relação ao que foi mencionado o 
enfermeiro e a sua equipe é quem presta o cuidado 
identificando auxiliando e percebendo as 
necessidades do cliente e, dado momento em 
outras palavras é prestar atenção e fazer por elas o 
que elas estão precisando naquele momento. 
(Faram, 2014; Silva, 2006). 
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Saúde dos enfermeiros que trabalham no 
Pronto Socorro 

 
Em termos de queixas de saúde a saúde é 

expressa (problemas físicos como queixas e 
diagnósticos precisos) e também como um tipo de 
angustia que se reporta a mais propriamente dita 
subjetividade, ou seja, da forma que os 
trabalhadores do pronto socorro sentem, pensem e 
agem. 

 
Problemas referidos pelos enfermeiros 

 
Uma enfermeira refere ter lúpus, devido a isso 

sente muitas dores, em um período de muita 
atividade no trabalho, ritmo intenso, sobrecarga de 
trabalho, gerando tensão stress, sofrimento 
psíquico a doença se manifestou. Os problemas de 
coluna devido ao risco ergonômico são muito 
referidos e citados. Os equipamentos utilizados 
como camas sem manutenção estão relacionadas 
a esta queixa. 

Pinho apud Alexandre (2001) aponta vários 
fatores na atividade do enfermeiro que são 
responsáveis pela dor na coluna e dor nas costas: 
a postura em pé adotada em cerca de - 99 -80% de 
sua jornada de trabalho; 26% das atividades 
realizadas exigiam curvatura do corpo. Enfim, os 
problemas estão relacionados aos trabalhos 
estáticos ou repetitivos, às tarefas que exigem 
rotação e flexão frequentes da coluna e ao número 
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de vezes que uma mesma postura é adotada em 
curto espaço de tempo. 

Além destes aspectos, este mesmo autor 
ressalta o problema dos equipamentos 
inadequados e também aos baixos salários, 
levando esses trabalhadores a exercer uma dupla 
jornada de trabalho, gerando um esforço excessivo 
provocando ou agravando as lesões da coluna. 

Sofrimento psíquico ou mental apontados pelos 
enfermeiros e sua relação com diversos fatores, 
tais como a falta de cuidados dispensada pela 
equipe aos pacientes, ausência de materiais, 
condições de trabalho e a desorganização da 
equipe do pronto socorro. 

A enfermeira expõe questões éticas sérias dos 
trabalhadores do pronto socorro, mas também de 
seu estado de saúde mental. Em um tipo de 
estabelecimento em que as pessoas não se 
importavam com as outras, a expressão do 
sofrimento através da relação com o trabalhador 
em pronto socorro. 

Uma investigação apontou o trabalho noturno 
como fator de risco para o desenvolvimento da 
depressão maior. Enfermeiras intensivistas com 
depressão não apresentavam um desempenho 
adequado no trabalho, afetando a assistência ao 
enfermo e o ambiente de trabalho (MANETTI e 
MARZIALE apud RUGIERO, 2007). 

Quando averiguamos as causas desse 
sofrimento, encontramos fatores importantes, de 
acordo com os enfermeiros: Pacientes que não 
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tinham atendimento às suas necessidades; a falta 
de dedicação e outros matérias indispensáveis, as 
necessidades de exames e de cuidados eram 
postergados e a dificuldade de contato da família 
com o médico para obter informações sobre o seu 
doente. 

Os acidentes de trabalho que acontecem no 
pronto socorro tem relação com a presença de 
equipamentos sucateados que são ferramentas 
indispensáveis no trabalho. Exemplo de acidente 
que aconteceu com um enfermeiro do Ps, '' o rapaz 
da lavanderia bateu em minha cabeça quando 
abria o negócio do contêiner. As agressões que os 
enfermeiros sofrem por parte dos pacientes 
psiquiátricos, tem paciente que chuta, morde, as 
agressões tem sido comuns. 

Acidentes com perfuro cortante, pois o 
enfermeiro realiza sozinho um número elevado de 
procedimentos, devido ao número reduzido de 
funcionários, gerando a sobrecarga de trabalho, 
pois um atendimento médico gera 4 procedimentos 
de enfermagem, antes do atendimento médico gera 
2 procedimentos de enfermagem. 

 
Humanização na Assistência de Enfermagem no 
Pronto Socorro 

 
O cuidado, objetivo da prática da enfermagem, 

evolui-se no encontro com o outro, sendo notada 
facilmente como uma necessidade nos momentos 
críticos da existência do ser humano, Isto é, o 
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nascimento, doença e a morte. Indispensável, no 
entanto, ser sentido, assumido, e praticado no dia a 
dia da enfermagem para evitar que sua execução 
torna-se mecânica, impessoal e até desumana. 

A evolução tecnológica da saúde garante a 
precisão de alguns procedimentos, mas, por outro 
lado, parece contribuir para o esquecimento das 
necessidades integrais do ser humano, em 
especial, a necessidade psico-espiritual, à medida 
que o trabalhadordesloca sua atenção do ser 
assistido para o equipamento. (Daiane Dal; Liana 
Lautert). 

No contexto da assistência em unidade de 
emergência, pode-se constatar uma dificuldade 
maior para a execução da Política Nacional de 
Humanização  (PNH), visto que por tratar-se de 
atendimento de urgência e emergência, a 
disparidade de serviços de alta complexidade é 
grande, e estes exigem tecnologias que não 
garantem qualidade da assistência, pois existe 
influência decisiva de razões pertinente ao objeto e 
à força de trabalho neste processo. E há também 
com o passar do tempo a disposição da maioria 
dos profissionais e o fazer o trabalho uma rotina, 
com regras e normas, que muitas vezes por razão 
a pouco pessoal para prestar atendimento a até 
mesmo pelo uso indevido de serviços por parte da 
população, carregando a equipe e não dar conta de 
prestar o trabalho esperado pelos cidadãos. 

Deve enfatizar que humanizar implica também 
designar no trabalhador para que ele tenha 
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condições de prestar atendimento humanizado. 
Além disso, a arquitetura, o acabamento, as 
dimensões, as salas de estar das unidades de 
serviços são alguns fatores essenciais no que diz 
respeita á parte física, muito atuante no preparo de 
um ambiente humano. 

A humanização depende ainda de modificação 
no modo de pensar e agir das pessoas, na ênfase 
aos valores atrelados à defesa da vida, a fim de 
tornar criativo e prazeroso o modo de fazer o 
trabalho. Ou seja, a humanização não é apenas 
resgatar o mais bonito do humano ou quanto 
“somos maravilhosos”, mas nos resgatar de forma 
interior e em todas as dimensões da comunicação 
(verbal e não verbal). Temos que entender que a 
nossa habilidade de comunicação passa pela 
capacidade de nos relacionar com quem está a 
nossa volta, o que significa conquistar o melhor de 
nós mesmos quando nos relacionamos com o 
outro. (Leite MAR 2010; Cotta RMM 2013.) 

É necessário à melhoria do sistema de saúde 
como um todo, sendo direto de todo cidadão ter 
acesso ao atendimento público de qualidade. Dois 
aspectos nos parecem relevante para construção 
da humanização no serviço em saúde. Um dele 
está ligado à qualidade de relacionamento que se 
estabelece entre os profissionais de saúde e os 
usuários no processo de atendimento à saúde e o 
outro está associado às formas de gestão dos 
serviços de saúde. 
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Portanto, humanizar passa a ser 
responsabilidade de todos, individual e 
coletivamente; jamais estará dada, sendo preciso 
restabelecer em todos os atos em saúde, quer 
aqueles burocrático-administrativos (gestão), quer 
aqueles relacionais. Humanizar no setor de saúde e 
ir além da capacidade técnica científica-política dos 
profissionais que precisem estar pautadas no 
respeito ao ser humano, no respeito à vida, na 
solidariedade, na sensibilidade da compreensão 
das necessidades singulares dos sujeitos 
envolvidos. 

Desta forma, acredita-se que é executável que 
se implante um processo de atendimento 
humanizado nessas unidades, principalmente pela 
maioria vista em longo prazo, tanto nas relações 
interpessoais entre profissionais como na melhoria 
da qualidade da assistência ao paciente/cliente e 
também aos seus entes envolvidos neste processo 
e progresso. Destaca-se ainda, que para a inserção 
do cuidado com ações humanizadas é preciso 
valorizar a proporção subjetiva e social em todas as 
práticas de atenção e gestão no SUS, revigorar o 
trabalho em equipe multiprofissional, promover a 
construção de autonomia e protagonismo dos 
sujeitos, consolidarem o controle social com caráter 
participativo em todas as instâncias gestoras do 
SUS, democratizar as relações de trabalho e um 
ponto muito importante: valorizar os profissionais 
de saúde. 



 

 

 

Conclusão 
 

Conclui-se que o tema abordado juntamente 
com tópicos que nele contém descreve 
enfermagem num processo de conhecimento 
científico, prático e técnico, afim de que possa 
tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo 
segurança a toda equipe e principalmente 
diminuindo os riscos que ameaçam a vida do 
paciente quando se relata de pronto socorro. 

Enfatiza o trabalho em equipe incluindo função 
do enfermeiro e o vínculo cliente- profissional que é 
de extrema importância para o melhor estado 
biopsicossocial do paciente. A enfermagem trás 
também o processo acolhedor que abrange 
necessidades deste, respeitando os indivíduos, 
protegendo seus direitos e proporcionando 
dignidade ao mesmo. 
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Conceito 
 

As doenças cardiovasculares são 
responsáveis por quase 25 milhões de óbitos 
anualmente, considerada como a principal causa de 
morte no mundo devido a grande mudança nos 
hábitos diários dos indivíduos no decorrer do século 
XX. 

Atualmente, através da acessibilidade a 
informação à saúde e adoção de estilos de vida 
mais saudáveis, podemos observar um efeito 
positivo nos índices de mortalidade, e devido aos 
grandes avanços científicos e na tecnologia, nos 
deparamos com serviços inovadores, de 
departamentos como a cardiologia intervencionista, 

                                                             
4 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

responsável pelas terapias de reperfusão, 
cateterismo cardíaco, angioplastia coronária com 
balão, com stent, aterectomias, valvoplastias com 
balão e atrioseptostomia, dentre outros, abrindo 
caminhos fundamentais para estudos de anatomia, 
fisiologia, etiologia e quadro clínico das doenças 
coronarianas. 

 
A extensão das contribuições à hemodinâmica e 
ao cateterismo cardíaco no nosso país tem sido 
significativa desde 1946. Neste ano, Horácio 
Kneese de Melo publicou na Revista Paulista de 
Medicina, artigo intitulado "Angiocardiografia", 
inaugurando a literatura nacional sobre 
cateterismo cardíaco. Depois de revisto e 
acrescido de aspectos técnicos e de 
interpretação diagnóstica, o mesmo foi divulgado 
em conjunto com seus colaboradores nos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 1949, 
motivando mais amplamente na comunidade 
cardiológica nacional o interesse pela nova 
especialidade (LINCH, 2010). 

 
A cardiologia intervencionista que conta com a 

criação das unidades de hemodinâmica (UHD), que 
dispõe de métodos e diagnósticos terapêuticos 
voltados para setores como a cardiologia, 
neurocirurgia, radiologia, eletrofisiologia e cirurgia 
vascular, é um campo que atua especificadamente 
no estudo da circulação sanguínea. São unidades 
que utilizam técnicas invasivas (cateterismo), para 
obtenção de dados anatômicos e fisiológicos de 
diversas cardiopatias. 



 

 

 

Quanto ao ambiente, é um setor fechado, com 
iluminação artificial, sons e ruídos característicos 
dos equipamentos, e ainda emprega radiação 
ionizante para a realização dos procedimentos. Em 
vista disso, o processo de trabalho de enfermagem 
em UHD envolve riscos potenciais, dentre esses as 
cargas físicas, químicas, biológicas, mecânicas, 
mentais e emocionais. 

O método consiste da introdução de cateteres 
para a visualização das cavidades cardíacas e 
grandes vasos, que permitem avaliar eventos 
cardíacos e fisiológicos através de amostras de 
sangue. 

No laboratório de hemodinâmica a equipe é 
formada por médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e técnicos em radiologia. 

O enfermeiro, através da sistematização de 
enfermagem, com orientações pré e pós-
procedimento e cuidados planejados durante e 
após o procedimento, busca principalmente manter 
sua assistência, não só dos pacientes, mas 
também dos familiares, para obtenção de um bom 
prognóstico até a alta hospitalar.  

O processo de enfermagem é um método de 
trabalho que possibilita que a enfermagem exerça 
sua função de forma planejada, fundamentada e 
científica no atendimento às necessidades do 
paciente.  

A unidade de hemodinâmica apresenta-se 
como um campo de trabalho relativamente novo 
para a enfermagem, sendo um serviço de alta 



 

 

 

complexidade com condições peculiares de 
trabalho. Desta maneira, a unidade de 
hemodinâmica é um serviço dinâmico que 
compreende situações de emergências, visto os 
riscos aos pacientes submetidos a intervenções 
hemodinâmicas, com tecnologias e materiais 
específicos para cada procedimento. 
 
Mercado de trabalho 
 

Ao analisar a hemodinâmica é preciso 
conhecer que a hemodinâmica de alta 
complexidade cardíaca é um serviço que se dedica 
a realização de diagnósticos e procedimentos 
utilizando a técnica do cateterismo. 

Em situações de emergência, é utilizada para 
confirmar a presença de obstruções das artérias 
coronárias e infarto agudo do miocárdio, sendo 
extremamente útil para planejar a melhor estratégia 
de intervenção. 

Pode-se mencionar que também realiza 
procedimentos que direcionam o paciente para 
tratamentos como angioplastia, implante de stents, 
embolização de aneurismas, tumores e outros 
defeitos vasculares complexos, além de 
tratamentos de arritmias e implantes de marca-
passo. 

A hemodinâmica de alta complexidade 
contempla outras áreas da medicina, como 
neurologia, cirurgia vascular e radiologia 
intervencionista, o que permite tratamentos 



 

 

 

minimamente invasivos de todos os órgãos do 
corpo humano.Com isso a hemodinâmica traz 
consequências positivas. 

Além disso, os hospitais que disponibilizam de 
avanços tecnológicos para o funcionamento de 
setor de hemodinâmica, proporcionam ao paciente 
uma menor permanência no hospital, e os 
procedimentos são realizados em um menor 
espaço de tempo. Com isso, o risco de infecção 
hospitalar é quase inexistente. Em virtude dos 
fatores mencionados o crescimento do número de 
unidades em hemodinâmica favoreceu o aumento 
da inserção de enfermeiro nesse mercado de 
trabalho e para isso, vem sendo exigido desse 
profissional a competência necessária. 

 A competência é um conjunto de: habilidades, 
conhecimentos e atitudes, dado o exposto 
profissional de enfermagem deve ter o perfil 
adequado para ocupar esse cargo no mercado de 
trabalho. 

Tendo em vista aspectos observados a 
enfermagem ocupou um espaço significativo na 
comunidade de cardiologia, com isso a atuação de 
enfermeiros em hemodinâmica vem crescendo e 
obtendo destaque. 

Por esse motivo representa uma grande 
oportunidade profissional, por ser uma área que 
necessita profissionais altamente qualificados para 
oferecer assistência segura e de qualidade. 

O enfermeiro que trabalha no serviço de 
hemodinâmica é responsável pela assistência 



 

 

 

integral além de desenvolver atividades gerenciais, 
inerentes ao bom desenvolvimento do serviço, 
entre elas o controle essencial de materiais, 
medicamentos e equipamentos. 

No entanto esse novo procedimento e 
tecnologia adquirida permitirá uma alta performance 
no atendimento pois são oferecidos cada vez mais 
recursos, com isso os procedimentos são mais 
rápidos, menos agressivos e com melhores 
resultados e essa agilidade é essencial para a 
qualidade na sobrevivência do paciente.  O salário 
nessa área varia bastante entre 2.300,00 até 
9.200,00. Conclui-se que levando em conta tudo 
que foi abordado anteriormente, essa nova técnica 
abrange um vasto mercado de trabalho para os 
profissionais de enfermagem que pretende seguir 
carreira profissional na hemodinâmica. 

 
Atribuições do Enfermeiro na hemodinâmica 
 

O crescimento das unidades de 
hemodinâmica teve um aumento significativo, 
trazendo assim maior capacitação e habilidades 
dos enfermeiros que optarem por ingressar nessa 
área. 

Tendo em vista a grande complexibilidade que 
essa área exige por ser de extrema importância e 
delicadeza, e com o surgimento de novos métodos, 
para melhoria da realização desses procedimentos 
houve a necessidade de que o enfermeiro desse 
seguimento procurasse por uma melhor 



 

 

 

qualificação para poder acompanhar a evolução 
desse sistema que vem crescendo muito com o 
decorrer dos anos. 

Por se tratar de um procedimento bastante 
evasivo e de certo risco ao paciente, diante disso a 
grande necessidade do enfermeiro ter total 
conhecimento e habilidades de todos os processos 
que envolvem essa dinâmica.  

Não somente nas atribuições assistências o 
enfermeiro da hemodinâmica terá funções de 
liderança, sendo assim de extrema importância a 
agilidade de raciocínio e despreza em colocar em 
pratica ações de emergência e funcionais. 

 O enfermeiro com o passar dos anos tem 
obtido grandes habilidades em organização 
principalmente os espaços físicos necessários para 
se ter uma boa localização e desenvolvimento de 
todas as atribuições 

Então veremos algumas mais das atribuições 
do enfermeiro na hemodinâmica: 

Liderança: tem como atribuição, 
supervisionamento e condenação dos 
procedimentos executados por sua equipe sendo 
ele presente e eficaz em todas as atribuições. 

Harmonia: tem como atribuições harmonizar a 
equipe para que sejam unidos e profissionais na 
execução de todos os procedimentos 

Acolhimento: admitir, orientar e colocar o 
paciente ciente de todos os procedimentos que 
serão realizados com ele e também de todos os 
riscos que o mesmo estará correndo no momento 



 

 

 

das execuções. 
Acompanhamento: o enfermeiro deverá estar 

presente em todo o procedimento, tendo conheci 
menos de todo material que será usado assim 
como poder de intervir a qualquer momento que 
julgar necessário e que achar que o paciente estará 
correndo algum risco. 

Anotações: deverá ter folhas de sala e 
anotações para que seja registrado todo e qualquer 
procedimento realizado para segurança do paciente 
e de toda q equipe 

 
Direcionamento: direcionar o paciente para a 

sala de recuperação pós cirúrgicos em seguida 
para leito se necessário, sempre deixando a equipe 
e o próprio paciente ciente de todos os cuidados 
pós cirúrgicos. 

Coordenação: terá como principais atribuições 
supervisionar sua equipa de técnicos e auxiliares 
em relação aos procedimentos executados, tendo 
em vista que qualquer erro executado pela equipe o 
enfermeiro e o principal responsável pelo erro da 
sua equipe por isso a necessidade de que o 
enfermeiro esteja supervisionando para que não 
ocorram erros maiores e nem danos aos pacientes,  

Orientação e supervisão de pessoal de 
limpeza e apoio 

Orientar e auxiliar fixando sempre a limpeza 
de cateteres 

Auxilio na administração do setor tendo em 
vista que se o setor estiver em ordem o trabalho flui 



 

 

 

com melhor qualidade 
Realização de escalas de serviços distribuindo 

colaboradores de acordo que o setor Satija cinde 
com cobertura adequada e suficiente para não 
prejudicar o andam neto só setor nem 
sobrecarregar demais colaboradores, 

Conferir e estar sempre atento sobe sua 
responsabilidade todo o estoque de matérias, 
instrumentos, medicamentos e demais 
necessidades do setor, não deixando faltar nada no 
estoque. 

Realizando pedidos dos mesmos quando 
necessário e antes que venha a falta no setor. 

Estar sempre atento com o funcionamento de 
equipamentos, orientando a manutenção dos 
mesmos em períodos constantes. 

Estar sempre equipado com os devidos 
herpes, para sua segurança e do paciente e 
também para mostrar aos seus colaboradores 
como auxiliares e técnicos, como proceder diante 
dos procedimentos; 

Deverá estar sempre identificado com crachá 
e uniforme de acordo com cada instituição; 

Manter uma rotina de reuniões e treinamentos 
com as equipes trazendo sempre novidades, 
mudanças, aprimoramentos, e também sempre 
elogiar e ressaltar sua equipe quando executarem 
seus trabalhos com maestria, sabendo assim que a 
equipe que e valorizado pelo seu supervisor terá, 
mas garra em trabalhar e realizar suas funções 
com, mas alegria e boa vontade, isso também e 



 

 

 

atribuição de um enfermeiro valoriza sua equipe. 
 

Cuidados de Enfermagem na Hemodinâmica 
 

Unidade de hemodinâmica é um setor fechado 
onde são realizados diversos procedimentos 
diagnostico e terapêuticos cardiovasculares, com 
uso de equipamentos tecnológicos avançados e 
fluroscopia. 

Atribuição do Enfermeiro nesse setor divide se 
em assistencial, supervisão e gerenciamento sendo 
eles: 

- Dirigir, coordenar e supervisionar todas as 
atividades de enfermagem da Hemodinâmica; 

- Solicitar a colaboração de todos os setores 
envolvidos na execução dos procedimentos; 

- Responsável pelo planejamento das ações 
que serão desenvolvidas no decorrer do 
procedimento, bem como pelo gerenciamento 
relativo aos materiais e equipamentos necessários, 
e utilização de EPIS; 

- Certificar-se sobre o procedimento que será 
realizado; 

- Recepção do paciente Pré procedimento e 
pós procedimento; 

- Receber o paciente conferir dados pessoais 
e prontuário, certificar que todos exames estejam 
anexos; 

- Orientar o paciente sobre os procedimentos 
que virão acontecer; 

- Receber o paciente na sala de procedimento; 



 

 

 

- Supervisionar e orientar a equipe de 
enfermagem; 

- Auxiliar e orientar na limpeza dos cateteres; 
- Realizar curativo ao termino do procedimento 

e fazer a troca diária se necessário; 
- Atentar pra possíveis complicações 

(sangramento, hematoma e equimose); 
- Atentar para o acesso periférico, para a 

prevenção de possíveis complicações posteriores 
(flebite); 

- Realizar troca do acesso se ultrapassado o 
tempo limite de permanência ou na apresentação 
de sujidades; 

- Orientar e manter cabeceira no máximo 15 
graus até a retirada do introdutor e movimentos 
suaves após 1 hora da retirada do mesmo. (No 
caso de procedimentos pela radial ou femoral) 
procedimentos como angioplastia, cateterismo, 
FFR; 

- Orientar paciente a não realizar manobras 
bruscas com membro utilizado para procedimento 
(no caso de implante de marcapasso); 

- Providenciar o transporte do paciente para 
unidade de recuperação; 

- Realizar SAE; 
- Fazer anotações pertinentes, de acordo com 

a rotinas e procedimentos realizados; 
- Colaborar com administração do setor;  
- Fazer solicitações de manutenção e reparo;  
- Usar avental plumbífero durante os 

procedimentos, assim como EPIs;  



 

 

 

- Utilizar crachá e o devido dosímetro;  
- Prestar assistência ao paciente junto à 

família; 
- Acompanhar o paciente até a alta hospitalar. 
 

Cuidados de Enfermagem na sala de exames 
 

O profissional de enfermagem para poder está 
dentro da sala de exames tem que ter muito mais 
que uma graduação bacharel em enfermagem, é 
preciso especialização em Enfermagem em Terapia 
intensiva ou é em Enfermagem nem Unidade de 
Hemodinâmica, pois não é um procedimento 
simples e qualquer manejo errado pode acarretar 
em danos severos ao paciente. 

O profissional de enfermagem tem um papel 
muito importante na realização de exames dos 
pacientes na hemodinâmica, e para que não se 
tenha nenhum problema que venha ocasionar mal 
ao paciente é preciso atenção e prática. O que 
requer cuidados necessários, como um ambiente 
adequado, ventilação adequada, que seja 
conservada e esteja sempre limpa. Cuidados esses 
que o profissional sempre deve estar atento, 
monitorando de perto esses cuidados. 

É preciso conhecimento dos equipamentos a 
serem usados no exame, e saber controla-los e 
saber da importância que é manter o estoque dos 
materiais a serem utilizados e da importância de 
mantê-los esterilizados, por vezes se atitudes como 
essas forem mantidas há uma redução de custos já 



 

 

 

que esses equipamentos e materiais tem um alto 
custo. 

Para isso é preciso que o profissional esteja 
sempre se atualizando e se aperfeiçoando, para 
que possa sempre está evoluindo seus 
conhecimentos já que a tecnologia dos 
equipamentos e técnicas estão sempre em 
desenvolvimento constante. 

Para o procedimento o profissional de 
enfermagem deve pedir que outros profissionais de 
outros setores colaborem na execução do exame. 

O profissional deve supervisionar o preparo do 
paciente de perto, sempre de olho nos exames e no 
estado emocional do paciente, atenta-se se o 
paciente tem reação alérgica ou sensibilidade, 
alguma insuficiência ou qualquer outro tipo de 
problema que possa comprometer seu organismo. 

Quando o paciente for recebido deve-se fazer 
anamnese para saber se ele está apto ou não a 
submete-se ao procedimento e como na hora da 
realização do exame, os pacientes sempre ficam 
ansiosos e com medo por não saber como será 
feito o procedimento, o profissional de enfermagem 
deve falar ao paciente como será realizado o 
procedimento, e como deve se porta-se quando 
estiver deitado na mesa da hemodinâmica, e falar 
dos riscos que podem vim acontecer no 
procedimento por causa do contraste, quando o 
paciente já estiver calmo e estiver realmente pronto 
para o procedimento, deve-se fazer assepsia no 
local onde o cateter será inserido e cobri-lo com 



 

 

 

cobertores esterilizados deixando exposto apenas o 
local de inserção do introdutor arterial. 

O profissional deve acompanhar o paciente do 
início até o fim do procedimento, com todo material 
que deve ser usado no momento e vim a intervir se 
houver algum problema. 

No exame o profissional de enfermagem deve 
se atentar-se ao procedimento que está sendo 
realizado, prestando atenção no traçado do 
eletrocardiograma e a possíveis alterações e está 
atento se houver a necessidade de administração 
de medicamentos. 

Quando o procedimento já estiver terminado, 
o profissional capacitado deve fazer a assistência 
da retirada do introdutor arterial, observando se não 
há sangramento e realizando o curativo necessário 
e monitorando se os sinais vitais do paciente não 
estão alterados, depois de realizados esses 
procedimentos, o paciente deve ser encaminhado 
para a sala recuperação onde ficará de 2 a 3 dias. 

 
Cuidados de Enfermagem na sala de 
recuperação  

 
Como um todo, a equipe de enfermagem é 

responsável por executar várias intervenções. 
Visando minimizar possíveis complicações no pós-
operatório dos pacientes. Para uma boa qualidade 
na assistência de enfermagem, o enfermeiro deve-
se planejar e organizar os cuidados a serem 



 

 

 

prestados para cada paciente, de acordo com sua 
necessidade.  

A equipe de enfermagem são os profissionais 
que integram a equipe em maior parte, prestando 
assistência diretamente ao paciente, visando sua 
rápida recuperação.  

A importância da Sistematização de 
Assistência de Enfermagem (SAE), na aplicação do 
processo de enfermagem, ajuda muito no processo 
de recuperação do paciente, considerando que tal 
técnica seria o processo mais eficaz no tratamento 
do paciente, sendo realizado de forma correta.  

Pacientes de pós-operatório de cirurgias 
cardíacas, são monitorados com mais cautelas, 
visto que esse monitoramento deve ser continuo, 
até a melhora do paciente, fazendo o 
monitoramento da ventilação, drenagem é sempre 
atentos para alguma intercorrência.  

Primeiro passo é estabilizar o paciente e 
monitorar dando prioridade na pressão arterial, 
controle da dor, no sono, repouso, necessidades 
humanas básicas, analgesia, ventilação mecânica, 
diurese, verificar posição do dreno e sinais vitais do 
paciente.  

Sempre orientar a família e o mesmo caso 
esteja consciente, sobre a importância do repouso 
absoluto, ingestão de líquidos e alimentos leves, 
também os informar sobre as complicações que 
pode ocorre no pós-operatório.  

Caso o paciente não consiga sair do leito, 
informar a ele como será feito o banho do leito, e 



 

 

 

explicar a importância desse procedimento, sempre 
atento a mudança de decúbito, e sinais de dor do 
paciente, mantendo sempre a manutenção do 
conforto, além das medicações. 

O foco no cuidado de enfermagem, também 
está relacionado ao ambiente, como a teoria 
ambientalista desenvolvida por Florence 
Nightingale, tem um conceito diferencial na 
recuperação dos doentes, mantendo um ambiente 
favorável no âmbito de melhorar o processo de 
recuperação, como na ventilação, calor, ruídos, 
limpeza e iluminação.  

No retorno para casa, é importante orientar o 
paciente e os familiares sobre as mudanças que 
ocorrem pós-operatório, que tem medidas a serem 
tomadas em casa, como a alimentação adequada, 
repouso, higiene adequada, entre outros cuidados, 
e tirar todas as dúvidas que os familiares estiver. 



 

 

 

Cuidados de Enfermagem na alta 
 

    O papel do enfermeiro na alta hospitalar é 
de grande importância, pois é através das 
orientações que se encontra a ideal adaptação e 
compreensão do paciente e familiares, sobre os 
cuidados fora do ambiente hospitalar. Destaca que 
este, desenvolve suas atividades assistenciais em 
três momentos Pré, trans e pós procedimento.  

   Ao orientar o paciente o enfermeiro deve 
avaliar vários aspectos: idade, o conhecimento 
prévio sobre sua patologia e tratamento, cultura e 
condições socioeconômicas. A comunicação entre 
usuário e profissional de saúde deve ser clara e 
objetiva. O enfermeiro deve assegurar-se de que o 
paciente compreendeu as orientações repassadas 
reforçando a importância do retorno para controle 
médico conforme a prescrição.  

   É importante que o profissional avalie a 
disposição do paciente, além de distinguir o 
interesse do mesmo a seguir a terapêutica para seu 
autocuidado. Procurar identificar as redes de apoio 
do usuário, que servem como auxilio no processo 
de reabilitação assim como identificar nesta rede de 
apoio o interesse em ajuda-lo é um diferencial do 
enfermeiro. Manter assistência do usuário após sua 
alta hospitalar pode ser uma saída, e deve-se 
considerar a necessidade do envolvimento da 
família em todas as etapas do plano de alta, 
devendo par isso, ser orientada compreendendo e 



 

 

 

ampliando o estado de saúde e necessidades do 
enfermo. 

     Em um laboratório de Hemodinâmica, o 
enfermeiro exerce, a função de prestar assistência 
ao paciente no pré e no pós-procedimento, 
gerenciando atividades desenvolvidas pela equipe 
de enfermagem e gerenciamento de materiais. 
Deverá elaborar planos visando a individualidade 
de cada enfermo, a partir de sua admissão tendo 
como principal objetivo a continuidade de seu 
tratamento após a alta. Ao orientar o paciente o 
enfermeiro deve avaliar vários aspectos: idade, o 
conhecimento prévio sobre sua patologia e 
tratamento, cultura e condições socioeconômicas. 

 
Hemodinâmica curativo compressivo 

  
É usado para promover hemostasia no 

ferimento e auxiliar também na aproximação das 
extremidades do ferimento, evitando assim uma 
possível hemorragia. Na hemodinâmica tem o 
propósito de monitorização que são: auxiliar o 
diagnóstico de distúrbios cardiovasculares, orientar 
terapias para diminuir uma possível disfunção 
cardiovascular, prognóstico com os dados obtidos, 
tratar distúrbios avaliar resposta da terapia e 
fornece também informações qualitativas e 
quantitativas das pressões intravasculares. O 
curativo também é realizado posicionando gazes 
dobradas sobre a incisão e fixar com micropore, 
avaliar novamente o pulso pedioso, caso ocorra 



 

 

 

novo sangramento pelo orifício de punção depois 
de feito o curativo compressivo, o procedimento é 
repetido por mais 20 a 30 minutos, seguindo-se os 
mesmos passos, já descritos. 
 
Objetivos:  
 

− Auxiliar na hemostasia no local da punção 
após retirada do cateter;  

− Prevenir sangramento local excessivo;  
− Evitar aparecimento de infecção e impedir a 

propagação de infecção local;  
− Promover cicatrização, proteção e 

segurança ao paciente. 
 
Considerações 
 

− Realizar lavagem e antissepsia das mãos 
antes e após o procedimento; 

− Após identificação do correto 
posicionamento da artéria, pressionar firmemente 
acima do local de inserção do introdutor, retirar 
introdutor em movimento único e pressionar 
ininterruptamente a artéria por tempo variado 
conforme lúmen do introdutor. Atenção com o 
horário da administração de Heparina no 
procedimento;  

− Observar queixa de dor excessiva no local 
do curativo;  

− Observar presença de sangramento no local 
do curativo;  



 

 

 

− Observar queixa de formigamento no 
membro que recebeu o curativo; − Checar 
coloração, temperatura e pulso periférico na 
extremidade do membro que recebeu o curativo 
compressivo;  

− Caso haja contaminação utilizar outro 
pacote de curativos;  

− Os recipientes das soluções devem ser 
lavados diariamente e é inadequado completar os 
frascos com as soluções;  

− Ao utilizar soluções desprezar o primeiro 
jato;  

− Na abertura do pacote de curativo, observar 
sempre as técnicas assépticas para que não haja 
contaminação;  

− Ao remover o curativo, observar sempre 
sinais de infecção tais como hiperemia, edema, 
calor e dor. 

 
Cuidados na Segurança do Trabalho em 
Hemodinâmica 
 

A radiologia intervencionista são 
procedimentos com fins diagnósticos sendo criada 
por volta dos anos 60, mas só obtendo avanço nos 
anos 70, sendo notório cada vez mais o seu avanço 
e aumento de utilização que chega a ser de 10% a 
cada ano, por ser umas técnicas mais utilizadas 
para fins diagnósticos por meio de imagens, 
consequentemente isso eleva os trabalhadores a 
uma maior exposição à radiação ionizante. 



 

 

 

O serviço de hemodinâmica conhecido como o 
setor responsável pela realização desses exames, 
tem como propósito diagnosticar e intervencionar 
procedimentos terapêuticos através da radiologia 
intervencionista por meio do exame de fluroscopia 
que se faz a utilização de cateteres e injeções com 
contraste de iodo, assim permitindo-se obter uma 
melhor resolução da imagem que é 
minuciosamente observada em um monitor, se 
obtendo uma melhor visualização de artérias 
coronárias e valvas cardíacas. Devido a sua 
complexidade que envolve a utilização de raio-x, 
esse exame acaba expondo a equipe e o cliente a 
um período longo de radiação ionizante que podem 
afetar e danificar as células e o material genético 
(DNA) do corpo humano, podendo causar doenças 
graves como o câncer e até mesmo a morte. 

Para obter uma melhor qualidade do exame a 
equipe hemodinâmica deve ser uma equipe 
multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros e 
técnicos capacitados, o enfermeiro tem papel 
extremamente importante na equipe, deve ter pleno 
conhecimento, habilidade e atitudes durante todo o 
procedimento do exame, assim diminuindo a sua 
exposição e a do cliente a um o período exagerado 
de radiação, sem haver comprometimento da 
qualidade do exame.  

Diante dessa temática, hoje os profissionais 
da hemodinâmica são submetidos a avaliações 
para se obter níveis da quantidade de radiação que 
estão sendo submetidos, por meio de um 



 

 

 

dispositivo conhecido como dosimetro que deve ser 
utilizado pelo profissional durante todo o período de 
trabalho, sendo de extrema importância para que o 
profissional não ultrapasse os níveis de radiações 
que são exigidos. As normas estabelecidas para 
esse controle quanto ao nível de radiação é a 
3.01/2014 resolução da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), que classifica quanto ao 
nível as áreas que utilizam a radiação, sendo a 
área supervisionada para aquela que nível for entre 
1MSv/mês e 3MSv/ mês e área controlada se os 
níveis forem superiores a 3MSv/mês. 

Também deve ser ressaltado o quanto é 
relevante a utilização dos equipamentos de 
proteção individual (EPis), aventais, protetor de 
tireoide, luvas plumbiferas de chumbo e óculos com 
vidro plumbifero. Quanto aos equipamentos de 
fluroscopia todos também devem possuir proteções 
como: a cortina e saiote plumbifero de chumbo e 
assim estar diminuindo a passagem de radiação 
para proteção do operador. 

Segundo pesquisas grande parte dos 
trabalhadores quem compõem as equipes 
hemodinâmicas são técnicos e infelizmente poucos 
possuem conhecimento sobre o uso adequado dos 
equipamentos de proteção radiológica, pois a maior 
parte não obtiveram estudos sobre essa temática 
durante a formação. Isso nos permite observar e 
mostrar que se deve ter educação permanente por 
meio de treinamentos e palestras a respeito dos 
serviços que envolve radiação, mostrando o quanto 



 

 

 

é necessário e importante a utilização correta da 
equipagem de segurança e proteção no trabalho. 

Além disso deve ser feito corretamente a 
vistoria e manutenção dos aparelhos para que não 
se acabe ocorrendo um escape maior de radiação a 
equipe, os trabalhadores também devem estar 
fazendo exames periodicamente como: hemograma 
completo e contagem de plaquetas, afim de 
diagnosticar quaisquer possíveis alterações 
biológicas. 

Portanto, o desenvolvimento e a implantação 
dessas ações protetivas têm por finalidade diminuir 
tais fontes de radiação e proporciona uma maior 
segurança aos profissionais que as manipulam e o 
quanto é relevante que as equipes que trabalham 
em serviços de hemodinâmica tenham condições 
adequadas para o desempenho de suas funções, 
com o mínimo de exposição e com um serviço que 
os proporcionem proteção e que siga as normas 
estabelecidas pela CNEN. 

 
A sistematização da assistência de enfermagem 
na hemodinâmica  
 

A sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE) é um método composto por 
cinco etapas inter-relacionadas são elas: histórico, 
diagnostico, planejamento, implementação e 
avaliação. Deste modo a SAE serve como 
instrumento importante e totalmente indispensável 
para as tarefas executadas pelo enfermeiro na 



 

 

 

unidade de hemodinâmica, onde se aplica medidas 
de diagnósticos cardiovasculares avançados, com 
os objetivos de ressaltar a importância da 
implementação da SAE na hemodinâmica de um 
hospital 

Durante a implementação da SAE na 
hemodinâmica possibilita-se reconhecimento de 
diagnósticos de enfermagem em pacientes 
submetidos a procedimentos em cardiologia, por 
isso a SAE no serviço de hemodinâmica vem 
contribuindo e proporcionando maior segurança ao 
cliente submetido a intervenções cardiovasculares 
neste serviço. 

 O enfermeiro efetua a função de proporcionar 
a assistência de enfermagem no pré e no pós-
procedimento, coordenando as tarefas 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem e 
gerenciamento de materiais. 

O enfermeiro tem como primordial a função 
de, prestar assistência ao indivíduo doente e de 
seus familiares além de produzir tarefas voltadas ao 
cuidado e também às funções administrativas. 
Cuidados prestados ao paciente como: orientações 
sobre o procedimento que deverá ser realizado, 
avaliação clínica e uma observação geral das 
condições do paciente, preparo e posicionamento 
na mesa de Hemodinâmica etc. Os enfermeiros se 
preocupam com o acomodamento do ambiente 
físico, em relação à ventilação, iluminação e 
conservação, este profissional devera 
desempenhar as suas atividades com qualidade, o 



 

 

 

mesmo deverá ter experiência, novidades 
constantes e o pleno desenvolvimento de 
conhecimentos  e competências especificas para a 
área, precisando sempre se aperfeiçoar 
constantemente. 

A educação do funcionário no seu local de 
trabalho necessita que seja um processo que 
proporcione novos conhecimentos para se 
capacitar de forma adequada para o seu trabalho e 
para futuras oportunidades profissionais. 

Os sentimentos dos pacientes podem ser 
analisados tanto pela equipe de enfermagem 
quanto pela equipe medica no decorrer da 
anamnese, sendo capaz até mesmo de serem 
impedidos de realizar os exames devido à 
dificuldade nos procedimentos realizados. Por isso 
é de suma importância que o enfermeiro se 
mantenha atento a real necessidade do paciente, 
que por sua vez não conhece tais procedimentos 
gerando assim um elevado grau de medo e 
ansiedade a estes pacientes. Diante destes nós 
enfermeiros devemos sempre estar preparados 
para atender as necessidades que surgirem dos 
nossos pacientes, além da assistência rotineira. 

É imprescindível que o profissional de 
enfermagem mencione sobre suas atividades, para 
que não faça uma ação mecanizada e privada de 
sentido. 

Na assistência de enfermagem em 
hemodinâmica além dos aspectos mencionados, 



 

 

 

também inclui desde a chegada do paciente até o 
seu retorno para avaliação da alta. 

Na maioria das vezes os pacientes são 
direcionados da UBS ou consultório médico.  
Quando são encaminhados da UBS a equipe de 
cardiologia do hospital os recebem e fazem os 
primeiros protocolos de atendimento, e se 
necessário internação e cateterismo de urgência. 

O cuidado direto com o paciente instituí a 
essência do trabalho de enfermagem e evidencia a 
função assistencial. A enfermagem ao longo de sua 
história na pratica profissional, tem sido 
responsável pela administração do ambiente físico 
das unidades onde os clientes recebem assistência 
à saúde  

A importância da assistência de enfermagem 
não somente está direcionada a qualidade das 
atribuições do enfermeiro, mas também está ligada 
a maneira de como tratar o paciente, pois muita das 
vezes eles estão abatidos, sentindo dor e até 
mesmo com o psicológico abalado principalmente 
se já for paciente de uma idade mais avançada, o 
enfermeiro sempre deverá estar ciente que não se 
cuida ou trata somente a doença, mas também o 
paciente pois se o atendimento for de uma 
qualidade ruim isso poderá acarretar em outras 
coisas a mais. 

Por isso é de suma importância que o 
enfermeiro sempre esteja disposto a dar o seu 
melhor no seu local de trabalho, assim terá um 



 

 

 

diagnóstico eficaz e poderá trabalhar a assistência 
de enfermagem da maneira correta. 

   Os cateteres são removidos e o introdutor é 
retirado pela equipe de enfermagem do Laboratório 
de Hemodinâmica. A seguir é realizada 
compressão manual para hemostasia de 15 a 20 
minutos (se a via de escolha tiver sido braquial ou 
femoral). A seguir é realizado curativo compressivo 
no local. 

   No caso de o exame ter sido realizado pelo 
braço (artéria radial), será realizado apenas a 
retirada do introdutor pelo médico e fechamento 
com curativo compressivo no local. O curativo será 
checado periodicamente, para averiguar a presença 
de sangramento no local. O repouso após o 
cateterismo será realizado na unidade de 
recuperação do serviço de Hemodinâmica, onde o 
paciente ficará sob os cuidados de enfermagem, 
tendo seus sinais vitais avaliados sempre que 
necessário. 

   O tempo mínimo de repouso absoluto será 
de 4 a 6 horas (se por via femoral). A cabeceira do 
leito não poderá ser erguida a mais que 30°. Onde 
o paciente ficará de repouso absoluto em decúbito 
dorsal com o MI onde foi realizado o cateterismo 
contido, para evitar que seja fletido. O 
procedimento muitas vezes demora menos de 30 
minutos. No entanto, o processo de preparo e 
repouso deverá ser considerado. Sugerimos que o 
paciente planeje dispor de 5 a 9 horas do seu dia 
para realização do exame. 



 

 

 

  Após o termino de todo o procedimento feito 
na hemodinâmica, o plano de alta deve garantir que 
a mesma qualidade dos cuidados assistenciais que 
foram prestados na unidade de atendimento do 
paciente, para evitar a re-hospitalização. O 
enfermeiro e o médico hemodinamicista fornecendo 
informações úteis e confiáveis quanto ao estado 
geral do paciente, visto que está sempre presente e 
vigilante durante sua recuperação pós-
procedimento. 

  A alta do Setor de Hemodinâmica ocorre 
após 4 a 5 horas de repouso no leito pós-
procedimento e depende de criteriosa avaliação 
médica e de enfermagem. É neste momento que a 
enfermagem fornece algumas orientações sobre a 
retirada do curativo após 12 h e retirada dos pontos 
após 7 dias, se punção braquial. 
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4 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO HOSPITAL: 
INTERNAÇÃO5 
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A internação e um procedimento que deve 

receber toda atenção e cuidados, e importante 
explicar para o cliente/paciente, que de maneira 
alguma, está sendo abandonado ou preso, dentro 
da unidade hospitalar, e sim que está indicado para 
um tratamento com mais atenção de grande 
importância para sua recuperação. A internação se 
divide em três tipos: Voluntaria onde o paciente 
aceita a intenção e entende que isso vai ajudar na 
sua recuperação; involuntária para os que devem 
ser internados mais não estão de acordo com a 
internação, mais apedido da família são 
encaminhados para uma unidade de internação; 
Compulsória: por ordem judicial. 

As internações prestam atendimento 24 
horas, e tem várias normas a serem seguidas 
                                                             
5 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

dentro das unidades, para que o paciente seja 
internado deve conter um pedido medico para que 
a equipe o encaminhar para unidade correta. 
 
Internações por condições sensíveis à atenção 
primária: a construção da lista brasileira como 
ferramenta para medir o desempenho do 
sistema de saúde. 

 

As condições sensíveis a atenção primaria, 
configuram um leque de problemas de saúde onde 
a ação da atenção primaria secundária o risco de 
internação. Essas ações, como prevenção de 
doenças, a investigação e tratamento prévio de 
patologias aguda, o manejo e o acompanhamento 
das doenças crônicas. O resultado é a redução de 
atendimentos hospitalares (Alfradique ME et al). 

Segundo (Alfradique ME et al). O alto índice 
de internações por situações sensível a atenção 
primaria em uma população, pode indicar sérios 
problemas de ingresso ao sistema de saúde, o 
excesso de hospitalizações retrata um problema 
que pode indicar sinal de alerta, analise e 
explicação para sua ocorrência. Estudos 
demonstram que o alto índice de internação estão 
associadas a deficiência na atenção primaria pela 
falta de resolubilidade para tais problemas de 
saúde. 

No entanto trata-se de um importante 
indicador para avaliar e monitorar as internações. 
Estudos foram feitos nos estados unidos e 



 

 

 

posteriormente em outros países, no brasil são 
ainda incipientes, embora sejam para 
monitoramento do desenvolvimento da Estratégia 
Saúde da Família.  

Houve mudanças na estrutura do Sistema 
Único de Saúde. O PSF foi desenvolvido no intuito 
de aprimorar o acesso a atenção primaria. A sua 
estrutura nos municípios tem provocado 
movimentos importantíssimos para reorganizar o 
modelo de atenção no SUS. Tal estratégia tem 
mostrado índice positivos na avalição dos usuários, 
dos gestores e dos profissionais de saúde. 
(ALFRADIQUE ME et al). 

Apesar de não existir indicadores com base 
em dados secundários para avaliar o impacto da 
saúde da família no SUS. No entanto a estratégia 
de uma lista brasileira de internações por condições 
sensíveis a atenção primaria no pais é comparar o 
seu desenvolvimento. 

De modo geral, o estudo brasileiro demostra 
a redução nas internações por condições sensíveis 
a atenção primaria no SUS entre moradores do 
estado de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, 
existem algumas limitações para tal analise o uso 
de diferentes listas de internações por condições 
sensíveis a atenção primaria, ausência de 
informações que possa explicar a tendência em 
relação as outras causas de hospitalização.  

A atenção de qualidade para algumas 
condições de saúde pode evitar e reduzir a 
hospitalização frequente, sendo que deve ser 



 

 

 

resolutivo e abrangente os cuidados prestados. A 
referência se dará em casos de gravidade que 
passem da competência da atenção primaria, 
sendo casos de raridade e incomum, mas de forma 
integrada. Por isso a atenção primaria tem uma 
visão ampliada a certa população definida, do início 
do contato ao atendimento continuo ao longo do 
tempo, facilitando assim este atendimento. Na 
forma de evitar doenças infecciosas de prevenção 
está a imunização contra sarampo, tétano e difteria 
entre outras. Podem ser evitadas complicações por 
meio de diagnósticos e tratamentos precoce como 
gastroenterites. (ALFRADIQUE ME et al). 

Segundo Alfradique ME et al: Uma lista de 
revisão de internações por condições sensíveis a 
atenção primaria foi feita e se trata de causas 
mudáveis, sendo de modo evitáveis no total ou em 
partes. Para evitar depende da investigação e da 
evidencias cientificas. Um levantamento foi feito 
nas secretarias estaduais e municipais de saúde, 
separando a do estado de Minas Gerais, Ceara e o 
município de Curitiba, no estado do Paraná 
revisando assim a lista de internações por 
condições sensíveis à atenção primária. Os critérios 
usados para inclusão/exclusão dos diagnósticos: ter 
evidencia que a causa é por internação sensível a 
atenção primaria a saúde, ser fácil o diagnóstico, 
ser de capacitação/resolutivo na atenção primaria.   

Em 2006, as internações por condições 
sensíveis a atenção primaria foram responsáveis 
por 2794444 entre 9812103 internações pelo SUS, 



 

 

 

correspondendo a 28,5% do total de hospitalização 
excluindo os partos. 

As internações por condições sensíveis a 
atenção, são comparadas no desenvolvimento de 
diversos serviços de saúde, para avaliar os efeitos 
de políticas de saúde e como parte de avaliação a 
resolutividade, qualidade e acessibilidade a saúde. 
Existem características variadas para diferenciar o 
uso inadequado dos serviços de saúde uma delas é 
a característica sócio demográfica da população, 
padrões de utilização dos serviços, variação na 
prevalência de doenças na população, barreira de 
acesso, recursos insuficientes, desorganização de 
gerenciamento de processos, manejo clinico 
inadequado, facilidade de acesso a unidade 
hospitalar e baixa ou nula coordenação do primeiro 
nível assistencial. (Alfradique ME et al).  

Espera-se que os gestores e gerentes dos 
sistemas de saúde que, para a utilização das 
internações por condições sensível a atenção 
primaria como indicador de desempenho, ainda 
importante a exclusão de parto por se tratar de uma 
parte da população feminina e por não representar 
uma patologia. E assim o estudo possa contribuir 
para melhoria da qualidade ao acesso a atenção 
primaria no Brasil.    

 
Acesso à internação hospitalar nos municípios 
brasileiros em 2000: territórios do Sistema 
Único de Saúde 

 



 

 

 

Um dos fundamentais princípios que norteia 
o Sistema único de Saúde no Brasil é a equidade, 
respaldado por lei, por esse motivo não pode ser 
violado, pois afetaria os níveis de condições 
socioeconômicos (WAGSTAFF, 1993).  Para Cohen 
(1983) fatores como disponibilidade do serviço e 
acessibilidade geográfica influenciam no acesso, 
uma vez que a demanda do serviço é reduzida 
devido a distância entre o indivíduo e o serviço de 
saúde.   

Um estudo de coorte feito por Oliveira EXG 
et al. (2004) envolvendo 6.116.800 internações em 
municípios brasileiros no ano 2000, utilizou de 
variáveis como oferta, configuração espacial, 
aspectos socioeconômicos e contexto político-
institucional, para análise do modelo de internação.  
Pontos importantes que foram coletados durante a 
pesquisa, foram referentes a oferta de serviço, 
caracterizados por disponibilidade de leitos (taxa de 
leitos disponíveis por mil habitantes), capacidade 
local de internação (municípios sem e com 
internações no próprio município da pesquisa), total 
de procedimentos ambulatoriais na categoria 
Atendimento Básico.  

Quanto a configuração espacial, a 
localização do município foi fator preponderante. As 
condições socioeconômicas relevantes foram 
tamanho dos municípios e renda familiar per capta 
e quanto ao Contexto político-institucional, avaliou-
se a proporção da população estadual com plano 
de saúde privado.  



 

 

 

Os resultados obtidos na pesquisa 
evidenciaram que cerca de 22,0% das 6.116.800 
internações estudadas foram efetivadas em 
município diferente do de residência dos usuários. 
Em 37,0% dos municípios brasileiros não ocorreu 
internação paga pelo SUS em 2000, e em 36,5% 
municípios internaram localmente mais de 80,0% 
dos residentes, e outros 26,2% dos municípios 
ficaram abaixo desse valor. O estudo investigou 
ainda o efeito de fatores ambientais no padrão de 
internação das populações dos municípios 
brasileiros, limitando o foco ao âmbito do SUS, 
sendo o programa responsável pelo financiamento 
de 63,8% das internações (OLIVEIRA EXG et al. 
2004) 

Segundo Travassos (2000) termos de renda 
familiar per capta, quanto mais baixo o rendimento, 
maior a proporção da população dependente do 
SUS: até três salários mínimos, a participação da 
população sem plano de saúde privado é superior a 
90,0%, ao passo que, na faixa de mais de vinte 
salários mínimos, ela representa, no Brasil, 23,8%.  

Quanto ao serviço prestado pela Atenção 
Básica, verifica-se que, o aumento na quantidade 
de procedimentos nesse setor, está intimamente 
ligado a chance de internação hospitalar, ou seja, 
de um lado, há evidências de que cuidados básicos 
podem evitar o agravamento de problemas de 
saúde e reduzir a demanda a serviços de maior 
complexidade 28,29 e por outro, há aumento de 
internações. 



 

 

 

Nota-se, portanto, que a probabilidade de 
internação aumenta com a possibilidade de leitos, 
com a capacidade de internação no munícipio 
residente, e da oferta da atenção básica; e diminui 
quando são maiores as distâncias para se 
encontrar um serviço de internação, nos municípios 
de maior população e naqueles de renda familiar 
per capita mais alta Oliveira EXG et al. (2004).  
 



 

 

 

 
O Sistema de informação hospitalar e sua 
aplicação na saúde coletiva 
 

Para Azevedo et al (2006), vários anos, no 
Brasil vêm se expandindo a importância em utilizar 
bancos de dados originados, de forma rotineira, 
pelos serviços de saúde, como instrumento na 
preparação de políticas de saúde e também na 
análise das etapas de um projeto e também 
administração de serviços de saúde. Várias 
condições contribuíram para tal aproximação: (a) a 
prática da descentralização das ações do campo 
saúde, decidindo prioridades nos níveis estaduais e 
também municipais, desencadeada pelas Normas 
Operacionais de 1993 e também 1996, e também a 
democratização do uso da informática no Brasil 
imprimindo uma extensa facilidade de entrada ao 
uso de informações geradas pelo sistema em todo 
território pátrio. Somam- se isso incentivo dos 
dados administrativos de saúde de disponibilizarem 
um extenso volume de informações com tempo 
reduzido entre a ocorrência do evento e seu 
registro, sem valores adicionais. 

Conforme Azevedo et al (2006), o único de 
abrangência nacional, Sistema de Informação 
Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) 
os dados administrativos de saúde acessíveis, que 
tem origem nas Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH), destinadas ao pagamento das 
internações de hospitais públicos e privados 



 

 

 

conveniados ao SUS. Para fornecer informações 
para cada internação 20 hospitalar ampliaram a 
possibilidade de produção de conhecimento no 
campo da Saúde Coletiva. O sistema cobriu em 
torno de 12 milhões de internações em cerca de 6 
mil unidades hospitalares, no ano de 2003. 

O SIH/SUS o seu emprego está associado, 
sobretudo, ao repasse de recursos 4,5. É um dos 
sistemas de informações mais utilizadas entre os 
diversos níveis de gestão dos serviços de saúde. A 
ampliação das possibilidades científicas e 
tecnológicas dos serviços hospitalares é 
compreender quem são os usuários da base do 
SIH/SUS, quais informações procuram e como as 
utilizam. (Azevedo et al, 2006) 

É interessante enfatizar o desenvolvimento 
da aplicação dos dados do SIH/SUS na saúde 
coletiva número, extensão, desigualdade de 
conteúdos e complexidade de investigação. Um 
número convincente de especialista aplicado ao 
tema, as publicações foram suficientes geográfica e 
institucionalmente. (Azevedo et al, 2006) 

Predominância das análises descreve 
amostras de morbidade indica características 
exploratórias dos estudos. O tema mais abordado 
foi a assistência médica às vítimas de causas 
externas com apenas 70% do total das internações 
pelo SUS. São fundamentais os estímulos dos 
autores que teve predominância entre jovens, por 
encontrar-se de evitabilidade por capacidades de 
prevenção e o elevado custo. (Azevedo et al, 2006) 



 

 

 

Além da importância e gravidade das 
doenças crônicas no quadro nosológico brasileiro, a 
frequência sobre doenças crônicas foi baixa. A 
relevância da emergência e da reemergência das 
doenças infecciosas e parasitárias se representa na 
elaboração de artigos sobre o tema. (Azevedo et al, 
2006)  

No Território geográfico as investigações 
predominaram em condição dos estados e das 
regiões do país, constituindo, além disso, 
insuficiente estudo desagregado por unidades 
espaciais menores, a despeito da probabilidade da 
informação do código de endereçamento postal do 
paciente a partir de 1994. (Azevedo et al, 2006)  

Ainda as controvérsias a respeito da 
aplicação dos dados da base do SIH no campo de 
ação da Saúde Coletiva se centralizem na 
competência da AIH, ainda são insignificantes os 
estudos a respeito.  Os estudos se restringem a 
insuficientes doenças e a apenas duas áreas 
urbanas, abordando a generalização dos 
resultados. (Azevedo et al, 2006) 

De acordo com Azevedo et al (2006) por 
conta da precariedade dos dados no prontuário do 
paciente, das dificuldades inerentes à codificação 
de diagnóstico pela Classificação Internacional de 
Doenças e às fraudes para aumentar o reembolso 
financeiro das internações. Os maiores problemas 
de confiabilidade dos dados do SIH/SUS estão 
relacionados ao diagnóstico na internação.  



 

 

 

Restrições na utilização das variáveis 
diagnósticas foram destacadas pelos diversos 
autores. A ativação do uso dos dados do SIH/SUS 
tem sido acompanhada de um melhor 
discernimento sobre a qualidade dos dados da AIH. 
Os estudos que abordaram as doenças com menos 
incertezas na definição de diagnóstico como fratura 
de colo do fêmur 63. Existe uma pequena 
discordância sobre a realização de procedimentos 
como parto cesáreo 53,64,65,67. Danos como 
asma, leptospirose e traumatismo crânio-encefálico 
(TCE) foram associados à baixa confiabilidade do 
diagnóstico (Azevedo et al, 2006). 
 
A família na unidade de internação hospitalar: 
entre o informal e o instituído 
 

       É bastante comum nos dias de hoje a 
presença de um membro da família acompanhar o 
paciente na unidade de internação nas instituições 
hospitalares, tanto na assistência à criança e 
adolescente ou em maternidade no pré e pôs 
operatório. Também se faz presente durante a 
internação do idoso, após a aprovação do estatuto 
do idoso. 

     Estudos confirma que esta preocupação 
não é nova, e tem como objetivo relatar como as 
famílias percebem suas inserções na unidade de 
internação. E de que forma são percebidas pela 
equipe de saúde, levando em conta as normas e as 
regras da instituição. 



 

 

 

     Em alguns hospitais pediátricos apenas a 
criança e outro familiar acompanhante vem para o 
local da internação tendo um grande entrave que 
mais membros da família acompanhe o paciente 
durante um mesmo período. Algumas vezes o pai e 
a mãe precisam de uma entrada conjunta na 
unidade. Mas esta manobra não é permitida, com o 
argumento de que a norma é de apenas um 
acompanhante por vez. Com tais regulamentos é 
reduzida a autonomia da família de permanecer 
unida.  

    Na maternidade este regulamento também 
é estabelecido, assim que a puérpera e o recém-
nascido saem do centro cirúrgico rumo ao 
alojamento conjunto é dado a permissão para 
apenas mais um integrante da família permanecer 
na unidade. Assim que as famílias e o paciente 
adentram as unidades começam os informes da 
admissão, que visa regular a passagem de fora 
para dentro da instituição (MONTICELLI M, BOEHS 
EA. 2007). 

        Na pediatria a primeira providência será 
a identificação das camas, junto com as 
orientações para o acompanhante sobre o 
funcionamento do setor. Em algumas instituições 
quando a família assina o termo de alta hospitalar a 
mesma recebe várias orientações sobre os 
cuidados que serão realizados em casa, e a equipe 
realiza os tramites burocráticos a serem realizados 
na própria unidade. 

    Já em outras as famílias são obrigadas a 



 

 

 

participar de palestras de alta sendo está uma 
condição indispensável para a alta do setor. Tanto 
na pediatria como na maternidade a família que 
acompanha o paciente é vista como aquela que fica 
do lado do paciente proporcionando apoio 
emocional e também ajudando nas tarefas que 
lidam intimamente com o paciente. A enfermagem 
participa diretamente na escolha de quem será o 
membro da família que irá acompanhar o paciente. 
Sendo que as mães levam mais jeito nos cuidados 
com as crianças visto que o processo de internação 
é bastante longo em alguns casos.  

      No alojamento conjunto a enfermagem 
revela a preferência por acompanhantes do sexo 
feminino, tipo: a sogra, mãe, amiga, etc. Outras 
instituições já dão preferência aos pais sob a 
prerrogativa do mesmo aprender os cuidados com 
o recém-nascido. 

  Na internação infantil a junção de 
acompanhante recai sobre a pessoa que tem mais 
afinidade com a criança sendo: avo, mãe, pai, ou 
irmã mais velha. Após a internação vai ocorrendo 
as trocas, ou seja, o reverso mento entre os 
familiares. Na maternidade fica claro a 
incapacidade do homem em cuidar de mulheres 
que recentemente deram a luz (MONTICELLI M, 
BOEHS EA. 2007).  

   Em relação as regras institucionais durante 
a permanência do paciente a família acabam 
burlando as regras muitas vezes rígidas. Estes 
criam estratégias para facilitar sua permanência 



 

 

 

durante a estadia no hospital com conversas por 
meio de janelas, jogar o crachá pela janela para 
que outra pessoa que está do lado de fora possa 
trocar com a outra que está de dentro. 

     Durante a internação as orientações 
sobre as normas e as rotinas são passadas 
verbalmente e por escrito como por exemplo não 
fazer as camas no chão, não falar alto nos 
corredores, etc. 

Algumas famílias demostram reações de 
conformidade perante as regras. Porém outras 
apresentam resistência às regras como encostar a 
cadeira no leito da paciente ou andar descalço 
pelos corredores. 

      Durante o turno da noite algumas regras 
são burladas visto que a fiscalização e vigias são 
pouco intensas neste período.  

       As redes de solidariedades são 
formadas dentro dos hospitais onde os membros 
das famílias vão ser identificados, onde os 
acompanhantes são acolhidos com simpatia pelos 
os demais que já se encontram internados na 
unidade. Esta solidariedade possui duas formas de 
ajudar. Uma atende as necessidades dos próprios 
familiares, os companheiros de quarto vão 
passando as instruções de como sobreviver nas 
instituições vão trocando experiências evitando 
assim problemas com a equipe. Outra forma está 
ligada diretamente com os cuidados como acalmar 
as crianças, cuidados com o acesso ou chamando 
a equipe no caso de emergência (MONTICELLI M, 



 

 

 

BOEHS EA. 2007).  
     Já na maternidade esta rede é formada 

entre as puérperas. Geralmente trata se de uma 
rápida conversa entre os leitos, discutem meios de 
cuidar de si e dos bebes, oferecem ombro nos 
casos da aquela que perdeu o bebe ou que o filho 
em casa.  

     Segundo (MONTICELLI M, BOEHS EA. 
2007). A equipe relata que há diversos tipo de 
comportamento de familiar referente ao tipo de 
doença, duração da internação e crenças. Onde a 
enfermagem se esforça para desenvolver cuidados. 
A família que acompanha é enquadrada em dois 
perfis sendo estressados ou nervosos.  A equipe 
por vezes também passa por situações difíceis, 
também acaba adquirindo uma doença chamada 
estresse. Onde por muitas vezes acaba perdendo a 
paciência com o acompanhante.  

     Existe porem aquele s que colabora que 
não atrapalha as rotinas do setor que cuida dos 
seus parentes comprido o que a equipe estabelece 
e não perturba. Outros grupos também são 
classificados como: rebeldes, as descuidadas, os 
folgados e os resistentes que não colaboram com 
as regras e ensinamentos da equipe e são 
considerados difíceis de lidar. Este geralmente 
pertence aos grupos de portadores de HIV ou 
crianças com malformação. Por vezes causando 
situações de estresses na equipe.  

           Os familiares e pacientes encontram 
grande dificuldade em identificar a equipe visto que 



 

 

 

todos que ali trabalham usam branco e possui 
atitudes profissionais parecidas. Alguns estudos 
mostram que é possível vivenciar uma internação 
hospitalar como um evento de crescimento entre as 
partes família e equipe, contribuindo assim para 
aumentar a valorização da família no ambiente 
hospitalar (Monticelli M, Boehs EA. 2007). 



 

 

 

 
Uso da escala de Braden e de Glasgow para 
identificação do risco para úlceras de pressão 
em pacientes internados em Centro de Terapia 
Intensiva 

 
Um dos grandes problemas de saúde em 

pacientes críticos é a úlcera de pressão. Através de 
estudos descritivos e exploratórios foi realizada 
uma pesquisa em pacientes internados em um CTI 
de um Hospital Universitário. 

Foi usada a escala de Braden, que avalia o 
risco para o desenvolvimento de úlceras e fator de 
risco individual e a escala de Glasgow que avalia o 
nível de consciência. Onde foi constatado no 
primeiro dia de internação um baixo escore da 
escala de Braden e escala de Glasgow. Com os 
resultados foi constatado que estas escalas podem 
auxiliar o enfermeiro a identificar fatores de risco e 
a melhorar o planejamento da assistência 
(MAGNANI et al). 

Um dos grandes problemas de saúde em 
pacientes hospitalizados é o surgimento de úlceras 
de pressão, que pode desencadear para um 
desconforto físico, aumento de custos no 
tratamento, necessidade de cuidados intensivos de 
enfermagem, internação prolongada, aumento do 
risco para complicações, necessidade de cirurgia 
corretiva e efeitos na taxa de mortalidade. 

A imobilidade é um grande fator de risco 
para o desenvolvimento úlcera de pressão. Envolve 



 

 

 

vários fatores relacionados ao paciente e o meio 
externo. 

Os pacientes que estão em cuidados 
intensivos são mais vulneráveis a desenvolver 
úlcera por pressão, devido ao tratamento que são 
impostos, como: suporte ventilatório, uso de drogas 
vasoativas, restrição de movimentos por período 
prolongado de tempo, instabilidade hemodinâmica 
e sedação. 

Quando um paciente chega a uma unidade 
de saúde, a primeira avaliação a ser realizada no 
paciente pelo enfermeiro é a determinação do risco 
do paciente para o desenvolvimento de úlcera. 
Após esse período é determinado um período a 
cada 48h ou quando ocorrer alteração em suas 
condições de saúde (MAGNANI et al). 

A maneira de avaliar o paciente é aplicando 
a escala de Braden, a qual é mais específica e 
norteadora para essa população. 

Ela possui seis parâmetros para avaliação: 
1- Percepção; 2- Umidade; 3- Atividade; 4- 
Mobilidade; 5- Nutrição; 6- Fricção e cisalhamento. 
Retirando a fricção e cisalhamento, o restante 
possui pontuação entre 1 e 4, a soma de todo varia 
entre 6 e 23. 

Pacientes com escore menor que 16 possui 
alto risco para o desenvolvimento de úlcera de 
pressão, idade maior de 65 anos, febre, baixa 
ingestão de proteínas, PAD menor que 60 mmHg, 
instabilidade hemodinâmica e escores entre 17 e 18 
são considerados como fator de risco também. 



 

 

 

Um rebaixamento na consciência interfere na 
percepção sensorial, encaminhando assim o 
paciente para uma dependência em sua 
mobilização. Para avaliação da consciência é 
utilizada a escala de coma de Glasgow, ela é 
dividida em três subescalas: abertura ocular, 
melhor resposta verbal e melhor resposta motora. 
Seus escores podem variar de 3 a 15, onde escore 
15 indica paciente consciente e orientado e escores 
de 7 ou menos indicam coma (MAGNANI et al). 

Através do estudo foi comprovado que os 
escores totais das escalas de Braden e Glasgow 
tinham relação com o desenvolvimento de úlceras 
de pressão nos Centros de Internação Intensiva. 
Essas escalas podem ser utilizadas pelos 
enfermeiros como instrumento para identificação de 
riscos para o desenvolvimento de úlceras de 
pressão e para realizar também um controle 
(planejamento), de medidas preventivas focando na 
real necessidade do paciente (Magnani et al). 

 
Fatores associados às internações hospitalares 
no Brasil 

 
É importante entender quais fatores estão 

associados à utilização de serviços hospitalares, 
pois está intimamente relacionado a um dos 
princípios do sistema de saúde brasileiro, que é a 
equidade. Porto (1997) define equidade como 
“tratamentos de saúde iguais para necessidades de 
saúde iguais”.  



 

 

 

Segundo Travassos (1997), o sistema de 
saúde predominante no Brasil é chamado de misto, 
o mesmo composto pelo SUS-Sistema único de 
Saúde- no qual assiste à população de forma 
gratuita e universal. Outro modelo vigente no país, 
inclui o financiamento privado, composto por 
seguros e tratamento privativo, denominada 
Medicina Suplementar.   

Tais serviços de saúde podem ser 
analisados utilizando como base o Modelo 
Comportamental desenvolvido por Andersen 
(1968), no qual visa a questão da equidade no 
acesso de serviço à saúde. Para esse tipo de 
estudo, são indispensáveis a coleta de fatores 
demográficos (relacionados à sexo e idade), social 
(educação, ocupação e raça), e fatores 
capacitastes (renda, plano de saúde, deslocamento 
até serviço de saúde). Nesse contexto, é crucial 
que haja equipes, instalações e equipamentos 
adequados, além de meios para que a população 
chegue até os serviços dispostos faça uso deles 
(ANDERSEN, 1995). 

Para Anderson (1997), o uso de serviços é 
medido em unidades de consultas médicas de 
internações hospitalares, podendo ser especificada 
para um determinado problema de saúde ou tipo de 
serviço.  

Uma pesquisa feita em 1998 por Castro, et 
al. para avaliar os fatores associados às 
internações hospitalares no Brasil, mostrou que a 
taxa de internação entre os serviços prestados foi 



 

 

 

de 6,9%.  O estudo evidenciou que os motivos da 
última internação referida pelo indivíduo foram 
tratamento clínico (53,8%); parto (20,4%, dos quais 
41,7% por cesariana); cirurgia (21,8%); tratamento 
psiquiátrico (1,7%) e exames (2,3%). 

Nesse estudo produzido por Castro (1998), 
as mulheres (8,7%) tiveram um coeficiente de 
internação superior aos homens (5,1%), 
principalmente se tratando de perímetro urbano, 
quando comparado ao rural.  Quanto a faixa etária, 
pessoas acima de 80 anos obtiveram um nível 
maior de internação, representando (18,7%) e o 
grupo etário de 10 a 14 anos o menor (2,4%). 

Foi rastreado ainda que mulheres entre 15 e 
39 anos internaram mais, uma vez a maioria que 
representam internamento por parto, principalmente 
cesariana. As pessoas sem renda, bem como as 
sem escolaridade, apresentaram coeficientes de 
internação muito maiores do que os dos outros 
grupos, demonstrando assim que a média da renda 
familiar per capta dos indivíduos que se internaram 
foi de 246,4 reais. Quanto as patologias referidas 
pelos pacientes que se submeteram a internação, 
destacaram-se as doenças crônicas, associado a 
restrição de atividades habituais (CASTRO, 2000).  

Quanto as desigualdades observadas no 
estudo, obteve um nível baixo, no entanto, 
desfavorável às pessoas em piores condições 
sociais, principalmente quando ajusta-se os fatores 
capacitantes (plano de saúde e serviço de uso 
regular), ou seja, nesse modelo, as pessoas com 



 

 

 

menor renda apresentaram maior chance de se 
internar. 

Em diferentes áreas geográficas e diferentes 
setores sociais no país os grupos de alta renda 
utilizam mais serviços ambulatoriais, enquanto os 
de baixa renda usufruem mais de serviços 
hospitalares, incluindo a internação (Travassos et 
al., 2000).  Nesse contexto de estadia hospitalar, o 
SUS financiou 63,1% das internações, e a rede 
privada 24,6%, sendo que o SUS financiou 63,1% 
das internações, e os planos de saúde 24,6% 
(CASTRO, 2000). 

Nessa perspectiva, a promoção de políticas 
públicas na área da saúde, promovem a redução 
das desigualdades e ajudam na promoção da 
equidade.  

 



 

 

 

 
Avaliação dos pacientes portadores de lesão 
por pressão internados em hospital geral 
 

As lesões por pressão são definidas como: 
“áreas localizadas de tecido necrótico que tendem a 
se desenvolver quando um tecido é comprimido 
entre uma proeminência óssea e uma superfície 
externa por tempo prolongado” segundo o National 
Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). 
Gradualmente, um processo isquêmico instala-se 
na pele que resulta em uma lesão, em que se 
observam quatro estádios de desenvolvimento, que 
dependem da manutenção dos fatores 
predisponentes ao seu surgimento². Segundo o 
NPUAP, as úlceras por pressão classificam-se:  

Estágio I – Lesão eritematosa não 
esbranquiçada em pele intacta. Descoloração e 
aumento de temperatura, edema ou endurecimento 
podem ser indicadores.  

Estágio II – A superfície lesada encontra-se 
desunida da epiderme, derme ou ambas, 
apresentando-se de forma abrasiva, bolha ou 
despitelização rasa.  

Estágio III – Perda tecidual acometendo área 
de tecido subcutâneo, que pode estender-se até a 
fáscia subjacente.  

Estágio IV – Perda tecidual extensa e 
necrose de músculos, osso e/ou tendões 
subjacentes. 



 

 

 

Apesar de conhecido pelo uso, o termo 
úlcera descreve um estágio mais avançado da 
lesão, ou seja, identifica-se a partir do estádio II. 
Assim, os autores optaram por referirem-se a 
lesões por pressão. Frequentemente, encontram-se 
estudos indicando os fatores principais 
predisponentes para o desenvolvimento das lesões, 
disposto em dois grupos: fatores intrínsecos, 
ligados à apresentação clínica do paciente, estado 
nutricional, como idade, perfusão tecidual e 
doenças relacionadas, e os fatores extrínsecos, 
alusivos à exposição física do paciente, 
cisalhamento, como fricção, umidade e pressão, 
sendo essa última, fator principal da causa do 
desenvolvimento da lesão. 

Entre os causadores críticos para o 
aparecimento de LP encontra-se a intensidade e a 
duração prolongada de pressão sobre os tecidos e 
a tolerância da pele e das estruturas adjacentes 
para suporta-la. Estes pormenores estão 
relacionados: à mobilidade do paciente, que se 
entende como a capacidade em mudar, manter ou 
sustentar certas posições corporais; à habilidade 
em remover qualquer pressão em certas áreas da 
pele ou do corpo facilitando a circulação; e, à 
percepção sensorial que está relacionado ao nível 
de consciência e reflete a capacidade do indivíduo 
em perceber estímulos dolorosos ou que causem 
desconforto e reagir realizando mudanças de 
posição ou requisitando ajuda para realizá-las. 
Estudos mostram que em terapia intensiva, a 



 

 

 

ocorrência de LP apresenta variação de 1% a 
56%(7,9); enquanto em instituições com 
atendimento a pacientes agudos, hospitais gerais e 
unidades cirúrgicas, a incidência apresenta uma 
variação de 2% a29,5% 

Em relação às características 
epidemiológicas, vários dados demonstram a 
grandiosidade desse acometimento nas instituições 
de cuidados tanto primários como também 
terciários. É exposta, portanto, a prevalência 
dessas lesões em hospitais gerais e casas de 
atendimento terciário, como no estudo de Lahmann, 
o qual constatou um domínio de 11,7% na 
Alemanha, entre os anos de 2001 e 2002. 
Gunninberg, Chauhan e Woodbury descrevem uma 
preponderância que varia entre 5% e 23,9%, 
possibilitando ter-se ideia do contexto dessa 
doença. A Lesão por Pressão (LP), tanto em 
pacientes que recebem atendimento em domicilio 
como aqueles internados em instituições 
hospitalares ainda se constituem em importante 
problema no processo de atenção à saúde. Dessa 
forma, a predominância das lesões por pressão nas 
instituições de atendimento evidencia gastos 
maiores para estas instituições, tempo de 
internação maior, aumento da morbi-mortalidade e 
piora na qualidade de vida desses pacientes. É 
realizada, através da Escala de Braden, a avaliação 
do risco para o seu desenvolvimento. A Escala de 
Braden é um instrumento amplamente utilizado 
para este fim.  Estudos como o de Seongsook, 



 

 

 

Bergstron e o de Blumel demonstram a validade da 
escala para o estudo dessas lesões. Dessa forma, 
é imprescindível que os profissionais da saúde 
atuem com a finalidade de prevenir o surgimento 
das lesões. Com um bom conhecimento da 
etiologia da doença, pressupõe-se que o cuidado 
com esses doentes seja otimizado. Perante a isso, 
este trabalho objetiva estabelecer o perfil dos 
portadores de lesões por pressão internados em 
hospital geral na cidade de Joinville – Santa 
Catarina.  

 
 

Educação em saúde e a atuação de Enfermagem 
no contexto de unidades de internação 
hospitalar 

  
Um processo complexo por ser ampliado e 

diversificado são as atividades de gerenciar, educar 
e cuidar dos enfermeiros. Muitas vezes o 
profissional de enfermagem atua na prática de 
forma limitada, compartimentando o cuidado. Para 
Ferraz et al. (2005) ” de cuidados seriados dentro 
de uma lógica resolutiva em que educar nem 
sempre está presente, a implementação em geral 
volta se á pratica” e ainda complementa que o 
cuidado “adaptados às necessidades individuais e 
coletivas a conversão e diversificação dos 
conhecimentos onde estes possam ser construídos 
e desconstruídos, acredita- se que seja o cuidar 
associado ao educar”. 



 

 

 

O cotidiano do enfermeiro é perpassado pela 
educação em saúde, dando importância a 
recuperação, prevenção e as necessidades de 
educação em saúde ao paciente. O âmbito 
hospitalar é incluído nessa realidade. Prática de 
cuidado direto, o enfermeiro é chamado a 
reconstruir para um modelo mais amplo em que a 
assistência e a educação estão ligadas. Os 
conhecimentos dos enfermeiros hospitalar devem 
ser transpostos de modo a transmitir uma mudança 
na lógica de atenção. “O doente precisa retornar ao 
contexto social o qual faz parte mudando a lógica 
de atenção, onde o enfoque pode deixar de ser 
apenas tratamento da doença atual do paciente 
para uma contemplação mais ampliada” (LUCENA 
et al., 2006). 

Segundo Rigon et al. (2011) “enfermeiro tem 
pouco tempo para desenvolver atividades de 
educação em saúde: sua atuação hospitalar fica 
centrada, mas nos aspectos biológicos e 
tecnológicos ocupando-se na assistência e no 
gerenciamento.  

Vila (2007) afirma que “tornou-se uma 
inquietação, a pesquisa ao tema educação em 
saúde no contexto de internação hospitalar. 
Considerando a educação em saúde em unidades 
de internação hospitalar, teve como objetivo o 
artigo descrever e discutir a produção científica no 
banco de teses e dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. ’’ 



 

 

 

A prática educativa é pensada e 
indissociável ao cuidado hospitalar, numa 
perspectiva de ação-reflexão-ação dialógica e 
conscientizada a, revendo-se a identidade do 
enfermeiro, enquanto educador, auxiliando na 
transformação, autonomia e emancipação dos 
indivíduos. Fica ampliada e valorizada a profissão 
de enfermagem com a pratica de educação em 
saúde. (RIGON et al. 2011) 

Conclui-se que a educação em saúde deve 
estar aderida aos cuidados de enfermagem, no 
contexto da internação hospitalar, principalmente, 
com a utilização de pedagogias, possibilitando a 
academia suprir essa reflexão entre os 
profissionais. 

 
Causas de internações hospitalares entre 
idosos brasileiros no âmbito do Sistema Único 
de Saúde 

 

Semelhante a inúmeros países em 
desenvolvimento, o Brasil, encontra-se na transição 
da pirâmide demográfica. Entre os anos de 1960 a 
2000 a população idosa, considerada como aquela 
com 60 anos ou mais, quintuplicou (PIUVEZAM, 
2015).  

Tratando-se de um processo natural e 
fisiológico, o envelhecer acarreta contigo o aumento 
da vulnerabilidade fisiológica, aumentando assim o 
índice de mortalidade, devido a uma combinação 
de fatores que incluem dificuldades nos campos da 



 

 

 

percepção e equilíbrio, declínio no sistema 
musculoesquelético, diminuição da capacidade 
visual, entre outras (GAWRYSZEWSKI, 2004). 

Com o envelhecimento da população os 
impactos nos serviços de inevitável uma vez que os 
idosos apresentam mais problemas de saúde, 
especialmente de longa duração (LOYOLA FILHO, 
2004). 

Simultaneamente com a transição 
demográfica, ocorre à transição epidemiológica, 
caracterizada pela diminuição da incidência das 
doenças infecto-parasitárias e pelo aumento das 
doenças crônico-degenerativas (PIUVEZAM, 2015).  

Com o aumento da acessibilidade a novas 
fontes tecnológica, o indicie de mortalidade 
causada por doenças infecto-parasitárias diminuiu 
com o passar dos anos. Porém em contrapartida o 
aumento de mortalidade causada por doenças 
bases, que são aqueles que pré-dispõe o 
surgimento de outras, tais como as doenças 
crônico-degenerativas aumentaram drasticamente 
nos últimos anos (PIUVEZAM, 2015). 

Geralmente as causas de internações entre 
os idosos correspondem a doenças que podem ser 
minimizados com a adoção individual de novos 
hábitos de vida como: redução do tabagismo e 
etilismo; alimentação balanceada; prática de 
atividade física (LOYOLA FILHO, 2004). 

Fazendo um comparativo entre as causas 
mais frequentes de internação, entre uma 
população mais jovem e a população idosa, 



 

 

 

podemos evidenciar que as doenças do aparelho 
circulatório, respiratório e digestivo foram 
responsáveis por 60% das internações entre os 
idosos, enquanto que entre os mais jovens essas 
causas representaram 38% das hospitalizações. As 
causas mais frequentes de internação entre idosos, 
de ambos os sexos, são insuficiência cardíaca, 
bronquite/enfisema e outras doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas, seguidas pelas pneumonias 
(LOYOLA FILHO, 2004). 

Chama a atenção os números alarmantes de 
internações ocasionadas por causas externas. Os 
principais motivos de óbitos entre idosos são 
acarretados por causas externas. São acidentes de 
transporte lideram sobre os demais. As causas de 
internações hospitalares, e predominantemente 
provido das quedas, responsáveis por mais da 
metade das internações. Fraturas em membros 
inferiores é a maioria dos tipos de lesões 
recorrentes em idosos. Também são importantes 
motivos de internação o traumatismo em múltiplas 
regiões do corpo, as intoxicações e as 
complicações da assistência médica/cirúrgica 
(GAWRYSZEWSKI, 2004). 

Diferentemente de países desenvolvidos, as 
taxas de mortalidade por homicídios superam as de 
suicídios.  A diminuição dos casos de suicídios, 
visto que uma gama de fatores individuais, culturais 
e socioeconômicos, relacionados ao papel do idoso 
na sociedade pode estar envolvida 
(GAWRYSZEWSKI, 2004). 



 

 

 

Cabe aos profissionais de saúde envolvida 
no processo de cuidado individual desempenham o 
papel no diagnóstico das condições que se 
predispõe em fatores de risco, na correção do que 
é passível de tratamento e nas orientações aos 
pacientes e familiares (LOYOLA FILHO, 2004).  

Devem ser discutidos em conjunto alguns 
aspectos fisiológicos da faixa etária. Entre eles, 
perda da acuidade visual, que contribui para a 
ocorrência de acidentes e que, por ser gradual e 
progressiva, pode levar o indivíduo a não perceber 
prontamente sua dificuldade. O declínio nas 
funções musculoesqueléticas tais como a perda da 
força muscular, flexibilidade e agilidade, podem ser 
fatores adversos na hora de atravessar uma rua, 
deve ser estimulado a praticar atividades físicas 
para melhoria do quadro (GAWRYSZEWSKI, 
2004). 

Segundo (TEIXEIRA CE,1999) A evolução e 
mudanças que caracteriza as tecnologias 
demográfica e epidemiológica no Brasil constituem 
um conhecimento a mais para a administração e o 
planejamento dos recursos da saúde.  São 
enfrentados as dificuldades por esse setor são 
conhecidos ainda de grande variedade de situação 
que resulta as diferenças regionais; declara 
Teixeira, ao citar a contribuição da epidemiologia ao 
planejar a gestão e organização do sistema de 
saúde: o maior desafio, sem dúvida é formula a 
implementação de políticas de finanças da gestão 
do SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) que tenha 



 

 

 

como decisão a promoção da igualdade, isto é, a 
diminuição da desigualdade social. 

Para (CARVALHO DM, 1993) O interesse 
dos indicadores no planejamento e administração 
dos serviços de saúde da mesma forma destacada 
por Déa Carvalho, em sua dissertação de mestrado 
(1998). Ainda que insistam as numerosas e 
importantes lacunas de informação e a coleta e 
formação dos dados disponíveis apresenta 
problemas que influenciam na validade e 
possibilidade dos indicadores como eles são 
elaborados, a argumentação dos processos 
setoriais alocativos são possíveis uma única vez 
que sejam utilizados combinações diferentes 
obtidos como aplicação de indicadores elaborados 
a partir de mais de duas das bases de dados hoje 
existe mais de um fenômeno ou elemento critico 
considerado  

Entanto, as fontes de dados que são 
disponíveis não têm sido utilizadas inteiramente. 
Um dos desafios dos analistas e técnicos da área 
da saúde é analisar, de maneira crítica e eficiente, 
fontes tradicionais e fontes alternativas de 
conhecimento e de interesse para o sistema de 
vigilância epidemiológica, contribuindo, 
acompanhando e esclarecendo ainda mais os 
processos de transição e demográfica mediante a 
construção de análise de indicadores.  

 
O projeto de Desenvolvimento e 

Metodologias Alternativas para Construção e 



 

 

 

Análise de Indicadores de Saúde e Demográficos 
para a vigilância Epidemiológica, que é realizado 
pelo Centro de Informações sobre morbidade que 
não são fáceis de obter, dificultando a sua 
construção. Propondo um indicador chamado cargo 
das internações, que transmite informações sobre 
morbidade hospitalar do SUS. O objetivo do novo 
indicador, é avaliar a carga da doença associados 
com alguma causa de internações.    

Ao alcance de carga da doença, proposta 
por Murry e Lopez, associa os números de anos 
perdidos por incapacidade (API) com os potenciais 
anos de vida perdidos (APVP) em resultado de 
mortalidade precoce, resultando no conceito de 
anos de vida junto por incapacidade ( AVAI) com os 
anos potenciais de vidas perdidos (APVP) pelo fato 
de mortalidade precoce. 

Através das pesquisas de MURRY CJL, 
LOPEZ AD,2020 As notícias sobre morbidade não 
são fáceis de conseguir, o que complica a sua 
construção. Por esse motivo estamos 
aconselhando um indicador chamado Cargo das 
internações, que aplica conhecimentos sobre 
morbidade hospitalar do SUS para estimar os API 
consequentes dessas internações. A finalidade 
desse novo indicador é estimar à carga da doença 
associado como diversas causas de internações 
hospitalares efetuadas pelo SUS em nove regiões 
metropolitanas do Brasil, na população em idade 
economicamente ativa (15 a 64 anos). Os dados 
sobre mortalidade foram alcançados no Sistema de 



 

 

 

informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 
da Saúde.  

Os cidadãos por idade e sexo foi 
reconhecido a partir dos dados do Censo 
Demógrafo de 1991e da contagem de cidadãos de 
1996, para a esperança de vida ao nascer, 
considerou-se um valor de 65 anos para os dois 
sexos usando o modelo Oeste e o programa 
MORTPAK, desenvolvido pela United Nations 
Population Division, para estimar a esperança de 
vidas no ponto médio do intervalo de idade. Com 
diferentes grupos de idade. 

Relata, MURRY CJL, LOPEZ AD Anos de 
vida perdidos por incapacidade (AVPI) associada à 
causa de internações: Este é um indicador 
experimental, construído de medida analógica ao 
componente de morbidade (anos perdidos por 
incapacidade, API) do indicador de Murry para 
comparar o cargo da doença, porém mais 
resumidos. Para avaliar a incapacidade segundo a 
doença ou lesão, por sexo e idade, são utilizados 
os mesmos pesos de carga da doença (medida de 
gravidade das sequelas), apresentados por Murry e 
Lopez, sendo em uma medida de anos perdidos por 
incapacidade, associados à causa de internação 
selecionada. 

As consequências são exibidas por estima 
estimativos de um indicador sintético, medido em 
anos de vida perdidos por mil habitantes que 
autoriza a gravidade de razões selecionados (de 



 

 

 

que internações foram pagas pelo SUS) com 
mortalidade precoce por essas doenças.  
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Introdução 
 

Na Maternidade, a enfermeira obstetra 
presta assistência à mulher no ciclo gravídico e 
puerperal avaliando as condições de saúde 
materna. A enfermeira obstetra atua nos seguintes 
setores da Maternidade: 1° andar – unidade de 
internação, Centro Obstétrico e Emergência. 
 A enfermeira obstetra está habilitada a 
conduzir o parto quando acontece de forma natural, 
ela irá examinar a gestante, verificar contrações, 
dilatações e demais alterações no funcionamento 
do organismo feminino no momento do parto e 

                                                             
6 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

discernir quaisquer alterações patológicas que 
possam requerer atendimento médico 
especializado. Além de orientar a parturiente a 
encontrar posições mais confortáveis para o 
trabalho de parto, mostrar formas eficientes de 
respiração e propor medidas naturais que podem 
aliviar as dores, como banhos, massagens, 
relaxamento, uso de bola, etc. 
 Cabe à enfermeira obstetra avaliar as 
condições fetais pela realização de cardiotocografia 
e de exames complementares; prestar cuidados 
diretos de enfermagem aos pacientes; inteirar-se de 
diagnósticos, evolução clínica e tratamentos 
indicados às pacientes de patologias obstétricas; 
identificar distocias obstétricas; e tomar providencia 
assistenciais até a chegada do médico. 
Lidera os trabalhos de enfermagem do seu setor, 
orientando, motivando, conduzindo, realizando e 
desenvolvendo ações técnicas assistenciais de 
qualidade. Para tanto, cumpre e faz cumprir as 
normas, rotinas e procedimentos padronizados do 
seu setor, da instituição e do serviço de 
enfermagem. 
 
O papel do Enfermeiro na assistência à gestante 
sadia 

 
A assistência à gestante deve ser avançada 

e de forma integral. Para isto deve receber atenção 
suficiente e na intensidade que ela desejar, 
sabendo quais são suas necessidades básicas, 



 

 

 

sendo que tem que ser feito por uma equipe 
multiprofissional.  

A prestação da assistência de enfermagem 
deve ser feitas com atividades diretas e 
sistemáticas junto com as pacientes, porque irá 
proporcionar maior dinamização ao programa 
materno-infantil. Os danos redutíveis através de 
ações educativas podem ser tratados em nível de 
atenção de enfermagem. 

O enfermeiro está apto para atuar com 
pacientes em estado de saúde e de doença. Ela 
provê serviços diretos de enfermagem, mas 
também ensina as gestantes a fazer o autocuidado, 
pois muitas não fazem.  

A consulta de enfermagem deve ser feita por 
um período máximo de 30 minutos, executando as 
seguintes tarefas:  
- Ele avalia os resultados dos exames laboratoriais 
realizados pela gestante; 
- Faz histórico de enfermagem para identificação do 
perfil da gestante, visando orientá-la no 
atendimento às suas necessidades básicas e 
psicossociais, baseada na investigação da sua vida 
na totalidade. 

A gestante é avaliada através de consulta de 
alto risco, que é realizada pelo médico. A Consulta 
a gestante sadia, que é realizada tanto pelo 
médico, quanto pelo enfermeiro, e por último tem a 
entrevista com a gestante de alto risco, que é 
realizada pelo enfermeiro.  



 

 

 

A entrevista à gestante de alto risco e a 
consulta de enfermagem à gestante sadia é 
realizada por Enfermeira Obstétrica, com 
treinamento especial no serviço. A consulta de 
enfermagem é a atividade independente em que a 
gestante é atendida de forma sistemática e 
contínua, enquanto que a entrevista de 
enfermagem é a atividade interdependente em que 
a enfermeira supervisiona o seguimento da 
terapêutica médica, define e orienta os aspectos de 
educação relacionados aos problemas de saúde e 
à higiene pré-natal.  

A inscrição da gestante no Serviço de Pré-
Natal é realizada através da consulta médica, 
depois da avaliação e do encaminhamento das 
gestantes sadias, para a consulta de enfermagem, 
e das de alto risco para a entrevista de 
enfermagem. No atendimento à gestante compete à 
Enfermeira Obstétrica, fazer a inscrição da 
gestante, realizar a consulta de enfermagem à 
gestante sadia, realizar entrevista de enfermagem à 
gestante de alto risco, fazer o controle de retornos e 
programar e promover trabalho de grupo com 
gestantes. 

Através da consulta de enfermagem, podem 
ser identificados problemas, sendo alguns tratados 
pela enfermeira, outros encaminhados ao médico, à 
maternidade ou a outros recursos da Comunidade. 
Embora o tratamento de enfermagem se 
caracterize pela atuação da enfermeira orientando, 



 

 

 

supervisionando, ajudando ou encaminhando a 
paciente.  

Durante toda a consulta, devem-se da 
ênfase a orientação e controle dietético. Tendo 
como base a identificação dos hábitos alimentares 
da gestante, de suas preferências, do poder 
aquisitivo da família, deve ser orientada a 
importância da alimentação balanceada no período 
gestacional e é fornecido cardápio adequado 
quanto a tipos de alimentos, quantidade e 
frequência. Para isso considera-se a utilização dos 
alimentos de fácil obtenção no meio. Desta forma 
realiza-se a promoção da saúde e prevenção de 
complicações materno-fetais. 

Deve ser orientada também quanta 
vacinação antitetânica, necessidade da mesma, 
número de doses, importância dos retornos. 
Agendamento para a aplicação do Anatox Tetânico, 
o ensino e supervisão da gestante quanto aos 
cuidados básicos de higiene pré-natal, salientando-
se higiene pessoal, do vestuário, atividade e 
repouso, divertimentos, atividades sexuais e 
higiene da habitação, orientação quanto à 
identificação dos sinais e sintomas de trabalho de 
parto, conduta no parto e puerpério, com especial 
referência à revisão puerperal e planejamento 
familiar, orientação quanto à utilização dos recursos 
da Comunidade, informação quanto à assistência 
prestada ao recém-nascido, no Serviço de 
Puericultura do HCPA, motivando a paciente a 
realizar o registro precocemente, motivação e 



 

 

 

inscrição das pacientes para participação em 
atividades de grupo. 
  Ao lado das atividades a nível individual, 
deve ser realizada a educação sanitária do grupo a 
enfermeira atua no desenvolvimento de cursos 
junto à gestante. É desenvolvido o CURSO 
PSICOPROFILÁTICO, que tem como objetivo 
oferecer condições para que as gestantes 
compreendam, aceitem e pratiquem conhecimentos 
adequados e atitudes quanto à gestação, parto, 
puerpério e recém-nascido. 

 O desenvolvimento é feito através de 10 
aulas teórico-práticas, em que são proporcionados 
à gestantes informações sobre o desenvolvimento 
de uma gestação normal, quais os cuidados 
higiênicos no pré-natal, a influência do psiquismo 
sobre o físico, meios para conseguir relaxamento, a 
conduta no trabalho de parto, parto e puerpério, 
bem como os primeiros cuidados ao recém-
nascido, cuidados de higiene e alimentação. A 
informação teórica é complementada com 
demonstração prática e execução de exercícios 
adequados à gestação, tendo em vista reforçar e 
dar maior flexibilidade e elasticidade aos grupos 
musculares e articulações envolvidas no parto, 
capacitar a gestante ao autocontrole através dos 
exercícios de respiração e relaxamento. Atuam no 
desenvolvimento do curso a Enfermeira Obstétrica 
e a Enfermeira. (DUARTE, 1975) 
 
Parto Natural: a atuação do Enfermeiro diante 



 

 

 

da assistência humanizada 
 
            O parto é um processo natural e fisiológico 
que desde os tempos passados era realizado de     
maneira instintiva e natural pela mulher e auxiliado 
por pessoas que tinham certo conhecimento sobre 
o nascimento, porém após a implementação desse 
processo em ambientes próprios como hospitais e 
maternidade, o parto tornou-se mecanizado 
realizado geralmente pelo profissional médico que 
entende o parto como doença e que realiza 
procedimentos intervencionistas dispensáveis para 
tratá-lo.  Assim, o profissional deixa de ter uma 
visão do psicossocial que envolve esse momento, 
desumanizando a mulher e retirando todo o seu 
poder e vontade sobre esse procedimento. 
              O parto humanizado é compreendido como 
prática de cuidado ao parto e ao nascimento, 
garantindo uma qualidade de assistência segura 
que valoriza a escolha do ato de dar à luz de forma 
natural privativa e familiar.  As práticas 
humanizadoras do nascimento devem acontecer de 
maneira que o profissional respeite a fisiologia da 
concepção do bebê, não intervindo 
desnecessariamente, reconhecendo os aspectos 
sociais e culturais do parto e nascimento, 
oferecendo todo o suporte emocional à mulher e 
sua família. 
               No entanto, com o avanço da tecnologia, 
o parto cesáreo, procedimento realizado para 
resolver situações obstétricas de risco, quando não 



 

 

 

ha possibilidade da realização de um parto normal, 
passou a ser utilizado de forma comum abusiva e 
sem controle, com a justificativa  de ser mais 
seguro em relação ao parto normal. Em geral, a 
cesariana é realizada quando o trabalho de parto 
está contra indicado ou quando não é provável que 
o parto vaginal seja realizado com segurança. 
                 Diante dessa visão distorcida, é 
importante haver esforços para desestimular tais 
práticas inseguras as quais colocam a mulher em 
risco e não garante o seu bem-estar. 
                 A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
argumenta que o parto humanizado tem início no 
pré-natal com o aconselhamento e orientações, 
respeitando a individualidade da parturiente, seus 
desejos e, durante o trabalho de parto, dar 
liberdade de escolha quanto à posição mais 
apropriada e agradável para parir. 
.                 Para garantir a segurança e o bem-estar 
da mulher durante o momento do parto normal é 
indispensável uma atenção adequada e de 
qualidade, por isso, a equipe de saúde deve estar 
pronta para acolher a gestante e seus familiares, 
estando bem preparada e fundamentada 
cientificamente para realização de procedimentos e 
de eventuais intercorrências, além de uma visão 
focada na individualidade de cada parturiente, 
criando vínculo e transmitindo-lhe confiança e 
tranquilidade. 
                  É fundamental fornecer informações às 
mulheres e aos seus familiares sempre que 



 

 

 

necessário. Na admissão, deve-se respeitar a 
privacidade da mulher e a escolha do seu 
acompanhante. Durante o trabalho de parto, 
líquidos devem ser oferecidos, além de um suporte 
emocional, oferecendo informações sobre os 
procedimentos realizados e encorajar a posição 
não deitada, deve-se também dar liberdade de 
posição e movimento à parturiente. O controle da 
dor deve ser feito por meios não invasivos e não 
farmacológicos, como técnicas de relaxamento, 
massagens, entre outros. 
                   Ao prestar assistência humanizada à 
mulher que vivencia o ciclo gravídico puerperal, os 
profissionais devem desenvolver habilidades 
relacionadas ao contato com essa mulher, 
favorecendo sua adequação emocional à gravidez 
e ao parto. Podem também ajudá-la a superar os 
medos, as ansiedades e as tensões. No modelo 
humanizado de atendimento, a parturiente e seu 
acompanhante devem ser recebidos pela equipe 
com empatia considerando sempre suas opiniões, 
preferências e necessidades. 
                  Segundo o Ministério da Saúde, a 
gestante tem o direito a ter um acompanhante no 
período de pré-parto e parto. A permanência de 
outra pessoa junto à mulher no parto e pós-parto 
proporciona tranquilidade e segurança para a 
puérpera, além de reduzir o tempo do trabalho de 
parto. A presença do acompanhante proporciona 
bem-estar físico e emocional à mulher e favorece 
uma boa evolução no ciclo gravídico-puerperal. O 



 

 

 

acompanhante passa segurança durante todo o 
processo parturitivo, o que pode diminuir as 
complicações na gestação, parto e puerpério, a 
utilização de analgesia, ocitocina, os partos 
cesáreos e o tempo de hospitalização do binômio, 
mãe e filho. 
                  A presença do acompanhante como 
benéfica no processo de trabalho de parto foi vista 
como um diferencial no modelo de parto 
humanizado, capaz de proporcionar à parturiente 
inúmeros benefícios durante todo o processo, 
permitindo que a mulher visualizasse a parturição 
de forma mais segura, protegida e com experiência 
da diminuição na sensação dolorosa. 
                   O enfermeiro pode possibilitar a 
parturiente um parto menos doloroso através de 
uma assistência humanizada com a utilização de 
algumas técnicas como respiração para o controle 
das contrações uterinas, de maneira atenta e 
pausada, proporcionando conforto à mulher em 
trabalho de parto e relaxamento muscular 
facilitando a dilatação e diminuindo a sensação 
dolorosa. 
                     A equipe de saúde deve estar 
empenhada a atender adequadamente todas as 
carências que acompanham as gestantes neste 
período, podendo ser fisiológicas, psicológicas ou 
educacionais. Para que isto aconteça, a equipe 
deve ser complacente com a dor da mulher e deve 
estar preparada, disposta e comprometida à 
implementação das ações assistenciais que 



 

 

 

amenizam essas carências. 
                  De acordo com profissionais 
enfermeiras, a falta de comprometimento, 
capacitação, sensibilização e envolvimento da 
equipe multidisciplinar vinculada no trabalho de 
parto atrapalham a realização das ações 
humanizadas desempenhadas por elas, levando 
em consideração que a enfermeira é o principal 
veículo de informação para implementação cultural, 
pela minimização do parto cesariano. É importante 
que o restante da equipe apoie e esteja 
inteiramente empenhado neste processo. 
 



 

 

 

 
Aleitamento Materno uma abordagem do 
Enfermeiro no pós-parto 
 
         Este artigo fala sobre o papel do Enfermeiro 
no incentivo ao aleitamento materno no pós-parto 
imediato ,ou seja, ainda na sala de parto a primeira 
mamada deve acontecer e para isso o Enfermeiro 
junto a uma equipe de Enfermagem  trabalham 
para que isto aconteça. Neste artigo 21 Enfermeiras 
foram entrevistadas e questionadas a respeito da 
atuação e conhecimento específico no aleitamento 
materno. O aleitamento materno significa 
sobrevivência para o recém –nascido e a 
importância de ser incentivado logo nas primeiras 
horas pós –parto vai refletir positivamente na saúde 
da mãe e o bebê. 
       O aleitamento materno deve ser exclusivo até o 
sexto mês de vida. O resultado do aleitamento 
imediato terá um impacto benéfico onde a criança 
irá adquirir anticorpos os bebês adoecem menos. O 
Enfermeiro é o profissional que se encontra mais 
próximo da mulher durante o ciclo gravídico-
puerpério por isso ele tem um importante papel no 
educação em saúde e  incentivo ao aleitamento 
materno, para que a parturiente esteja preparada 
para amamentar sem maiores problemas os 
Enfermeiros devem estar ao lado da mãe 
orientando-a no inicio do aleitamento materno 
ajudando e esclarecendo as dúvidas o Enfermeiro  
deve estar próximo durante e após o parto para 



 

 

 

auxiliar a parturiente em todo  o processo da 
primeira mamada do bebê para que o aleitamento 
seja iniciado o mais rápido possível. 
      O Enfermeiro deve ser claro com a parturiente 
com uma linguagem simples demonstrando 
diversas posições para amamentar promovendo 
assim a segurança e a confiança o Enfermeiro 
precisa explicar sobre os reflexos do recém-nascido 
indicando e isso pode ajudar na sucção. Os 
primeiros dias são cruciais para um aleitamento 
materno bem sucedido para que a amamentação 
se estabeleça e que a mãe possa amamentar 
corretamente até o sexto mês de vida e que possa 
se estender. A importância do Enfermeiro neste 
processo é relevante pois começa na sala de parto 
logo nas primeiras mamadas garantindo saúde para 
a mãe e o bebê.  
        Verificou-se que é necessário dar um enfoque 
maior ao aleitamento materno durante o ensino da 
assistência da mulher assim como os profissionais 
devem se atualizar periodicamente através de 
cursos e artigos científicos. 
        Estudar a atuação do enfermeiro na 
assistência ao aleitamento durante a hospitalização 
da puérpera é um forma de evidenciar o seu papel 
e a importância na sua atuação, assim como da 
sistematização da assistência de enfermagem. 
 



 

 

 

 
Importância da assistência de Enfermagem no 
puerpério para a redução da morbimortalidade 
materna. 
 

Puerpério é um momento marcado por 
muitas transformações na vida da mulher, ela deve 
ter uma recuperação saudável, para que volte ao 
seu estado anterior sem complicações. 

O puerpério tem inicio após o parto uma hora 
após o parto e termina quando a mulher deixa de 
amamentar e volta ao processo de ovulação. A 
gestação e o puerpério são fases de vivencia da 
mulher, não é doença, mas os casos de morte 
nesse período podem ser evitados quase em sua 
totalidade. 

O ministério da saúde tem dado importância 
a saúde da mulher desde 1980 com a implantação 
de programas que tem o intuito de diminuir a 
morbimortalidade e morbidade de mulheres  que 
encontram se nesse período com orientações 
adequadas  com orientações e identificação 
precoce de acordo com histórico da mulher. 

De acordo com Brasil, políticas nacional de 
atenção a saúde da mulher as principais causas de 
mortalidade materna são hipertensão arterial, 
hemorragias, infecções puerperal e aborto, sendo  
são situações que na maioria das vezes podem ser 
evitada quando se tem orientação adequada. 

Em zonas rurais, por exemplo, a situação 
das puérperas  podem ser criticas, pois estão 



 

 

 

expostas á vários fatores de riscos tipo alimentação 
inadequada e deficiente inacessibilidade a serviços 
de saúde, condições de vida. No sentido de 
prevenir complicações nessas regiões, o 
acompanhamento de enfermeiros obstetras em 
zonas rurais é imprescindível. Os profissionais de 
enfermagem devem ser capacitados a identificar as 
modificações fisiológicas e tomar decisões 
individualizadas baseadas em dados científicos e 
correlacionados as complicações decorrentes. 
 
Modificações psicológicas 
 

No período puerperal a mulher tem sua 
rotina transformada com a chegada do novo 
integrante da família. 

A relação da mãe e bebe nesse período é 
muito importante, pode ser que alguma mulher se 
desestruture psicologicamente, por cansaço stress, 
adaptação a nova rotina, mostrando sinais de 
sofrimento psicológico. Fatores emocionais podem 
desencadear complicações, físicas, psicológicas e 
ate mesmo na alimentação refletindo também na 
alimentação do bebe. 

Diante disso os profissionais de enfermagem 
tem que ser sensibilizados e orientados quanto ao 
estado geral da mulher, pois estados de angustias 
são muito comuns nesse momento prejudicando 
toda fase do puerpério. Dessa forma o 
acompanhamento da equipe de enfermagem é 
essencial. 



 

 

 

 
Amamentação 
 

A enfermagem no pós-parto deve interagir na 
consulta sobre a amamentação normal a fim de 
evitar complicações. 

Durante amamentação observar a pega do 
bebe, a amamentação em si, pois essa fase é 
essencial para o bem estar do bebe e da mãe. 

Uma amamentação fisiológica evita 
complicações graves e fortalece a relação entre 
mãe e filho. 

Para que isso ocorra requer toda atenção e 
orientação da equipe de saúde. 

 
Assistência de enfermagem no puerpério 
 

A enfermagem entende que seres humanos 
precisam da equipe para ser educado e cuidados 
como forma de sobrevivência. 

A puérpera deve sair da maternidade com 
orientações do enfermeiro obstetra sobre a possível 
situação de risco, e toda orientação sobre esse 
período. 

A partir da sida do hospital o serviço de 
saúde deve atende La no período denominado 
Primeira semana de saúde integral (PSSI) feita pelo 
serviço de saúde de atenção básica, sendo assim a 
puérpera recebendo esse atendimento 
adequadamente pelo enfermeiro obstetra e equipe 



 

 

 

de enfermagem, poderá reduzir a morbimortalidade 
materna. (SANTOS,2014). 

 
A sistematização da assistência de enfermagem 
na maternidade: um relato de experiência 
 

Atualmente a enfermagem vem se utilizando 
de infinitas estratégias, no sentido de atender com 
maior qualidade aos sujeitos que buscam cuidados 
para sua saúde. Dentre os instrumentos e 
tecnologias utilizados na prestação de cuidados as 
gestantes na chegada à maternidade, destacam-se 
a utilização do processo de enfermagem, que tem 
seu início na fase da coleta de dados. Esta fase é 
relevante, pois a partir de sua execução, o 
enfermeiro dispõe de informações colhidas junto à 
paciente, identificando problemas reais ou 
potenciais de saúde que subsidiarão a elaboração 
do plano de cuidados. (OLIVEIRA, 2011) 

O processo de enfermagem como um 
instrumento legal do enfermeiro para 
desenvolvimento de suas ações no cotidiano de 
trabalho, constitui-se numa estratégia importante no 
planejamento e implantação das ações de cuidado 
aos sujeitos por eles atendidos com aplicação de 
tecnologia e de conhecimento científico (ZUSE, 
2010). Portanto, é definido como um instrumento 
metodológico de prestação de cuidados do 
enfermeiro, que consiste em organizar as ações 
profissionais para atender as necessidades de 



 

 

 

cuidados de saúde a indivíduos e grupos de 
pessoas. 

Desta forma, o esclarecimento da equipe 
multiprofissional quanto à forma de trabalho é uma 
estratégia que auxilia a envolver os diferentes 
profissionais na SAE. Um fator motivante ao se 
introduzir qualquer novo projeto é o de incentivar as 
pessoas que a programarem conjuntamente as 
atividades correlatas.  

Com o desenvolvimento do estágio, ao 
aplicarmos a primeira etapa do Processo de 
Enfermagem, que é denominada de histórico 
sentimos a necessidade de desenvolver um 
Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI 
ISSN 1809-1636 Vivências. Vol.7, N.13: p.38-43, 
Outubro/2011 40 Instrumento de Coleta de Dados e 
aplicá-lo as gestantes da maternidade do hospital. 
O enfermeiro e a equipe de enfermagem devem 
compreender que a gestação caracteriza-se por um 
processo extremamente complexo e diversificado, 
individual e social que se estende ao companheiro 
e a família. Uma etapa que engloba o período 
gestacional, no qual vários fatores interagem entre 
si, a história pessoal, os antecedentes 
ginecológicos e obstétricos, o momento histórico da 
gravidez para a gestante e família, as condições 
socioeconômicas, e culturais, além do acesso à 
assistência pré- natal de qualidade no cuidado 
prestado pela equipe de enfermagem. 

Para a investigação das reações humanas e 
conhecimento melhor dessa influência e 



 

 

 

complexidade das vivências do ciclo gravídico-
puerperal, devemos considerar fatores como a 
história pessoal da gestante e seu passado 
obstétrico, além do contexto da gravidez, sua idade 
e vínculo com o parceiro. Seguindo a corrente 
acima o instrumento de coleta de dados foi 
elaborado dando maior atenção aos antecedentes 
gestacionais e exame físico da mulher, este 
detalhado desde o motivo da internação até os 
exames realizados no pré-natal e exame físico, pois 
a gravidez é um evento biologicamente natural, 
porém especial na vida da mulher e, como tal, 
desenvolve-se em um contexto social e cultural que 
influencia e determina a sua evolução e a sua 
ocorrência de forma a propiciar a expressão de 
sentimentos, ideias, crenças e troca de 
informações. 

 



 

 

 

 
Assistência humanizada da equipe de 
Enfermagem no transcurso do parto: o olhar 
das puérperas 

 
 A partir do ano de 1984 buscou-se uma 
inovação no processo de cuidar da mulher, onde foi 
criado o Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher (PAISM) pelo Ministério da Saúde (MS), 
ao incorporar ações voltadas que assegurem a 
integralidade e equidade à saúde da mulher. Diante 
do programa estão as seguintes ações: atenção à 
gestante, a parturiente e a mulher no período 
puerperal (Brasil, 2011a). 
 O processo de humanização passou a 
ganhar força a partir do ano 2000, após a instituição 
da Portaria Nº 569 de 01 de Junho de 2000, o 
Programa de Humanização do Pré-Natal e 
Nascimento (PHPN), ao assegurar melhorias do 
acesso, da cobertura e qualidade, da assistência ao 
pré-natal, parto, puerpério e período neonatal 
(Brasil, 2000). 
 Com o intuito de instigar uma assistência 
mais humanizada, em 2004 o MS institui a Politica 
Nacional de Humanização (PNH), é uma politica 
transversal, onde sua pratica deve ser em todos os 
níveis de atendimento e por todos os profissionais 
da saúde (Brasil, 2004). 
 Conforme o Manual do Ministério da Saúde 
Pré-Natal e Puerpério o conceito de Humanização é 
o conjunto de práticas e conhecimentos que visa a 



 

 

 

valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção à saúde (Brasil,2001). 
 No que consiste o parto humanizado é a 
busca do processo do nascimento como um evento 
natural e fisiológico, onde que por sua vez é 
proposta uma abordagem ética e acolhedora por 
parte dos profissionais de saúde, com a visão de 
promover o bem estar da mãe e filho (Brasil, 2001). 
 Em 2011 por meio das portarias 
consolidadas nº1459, de 24 de junho de 2011 e nº 
2351, de 05 de outubro de 2011, fomenta a 
ampliação da cobertura e acesso a um serviço 
humanizado, através da criação do Programa Rede 
Cegonha. Este programa redefiniu a rede de 
cuidados voltados para a mulher, ofertando o 
serviço de planejamento familiar, à atenção 
humanizada a gestação, ao parto, ao puerpério, ao 
nascimento e ao desenvolvimento saudável (Brasil, 
2011). 
 Um dos princípios que a enfermagem prega 
é o respeito a vida, a dignidade e aos direitos 
humanos. Uma perfeita assistência de enfermagem 
voltada para a humanização é quando se respeita 
os direitos da mulher, evitando praticas abusivas e 
sem o consentimento e conhecimento da mulher, 
valoriza a mesma como um todo oferecendo apoio 
emocional a toda a família (MOURA et al.,2007). 
 
 



 

 

 

 
A equipe de Enfermagem e o cuidado durante o 
trabalho de parto 

 
 Conforme o relato das parturientes 
escutadas, relata satisfação com o atendimento 
recebido, da admissão a alta hospitalar, mostrando 
que a equipe esta seguindo as normas do processo 
de humanização da assistência preconizadas pelo 
PHPN (Brasil, 2000). 
 Na pesquisa de Oliveira, Rodrigues e 
Guedes (2011) foram observados um resultado 
semelhante, onde o objetivo era verificar a 
percepção das puérperas a cerca do serviço da 
equipe de enfermagem durante o trabalho de parto. 
Os resultados observados dos cuidados prestados 
pela a equipe de enfermagem apontou que o 
mesmo tem um papel imprescindível ao oferecer 
conforto e bem estar a parturiente. Foi percebida a 
assistência prestada a parturiente através do 
contato direto, orientações e apoio emocional. 
 Conforme orientações do MS os profissionais 
devem olhar o parto como um processo fisiológico e 
de protagonismo da mulher, onde deve ser 
respeitado o direto de ser mãe com dignidade e 
humanidade e segurança (Brasil, 2001). O papel 
que os profissionais da enfermagem desempenham 
é de aspecto muito importante para o processo de 
humanização relacionado ao trabalho de parto e ao 
próprio parto, pois estão próximas as parturientes 
(Frello, Carraro, 2010). 



 

 

 

 Ao proporcionar um ambiente acolhedor para 
a mulher dando atenção as suas queixas, ajuda a 
diminuir a ansiedade e medo relacionados ao parto 
(Nascimento et al.,2010). Contudo o cuidado de 
enfermagem vai além de procedimentos técnicos a 
sensibilização do estado emocional de cada mulher 
(Frello; Carraro, 2010). 
 
Utilizando medidas não farmacológicas para 
controle da dor 
 
 A experiência da dor é uma realidade vivida 
por muitas mulheres, porem não seja pelo fato de 
fisiológica deve ser necessário ser vivida pela 
gestante. Quanto ao seu alivio faz com que a 
mulher fique mais tranquila e consequentemente 
evolua o trabalho de parto rapidamente. Os 
exercícios de relaxamento promovem tranquilidade 
e autocontrole de sua dor e possa escolher a 
melhor forma de parto. Medidas como banho no 
chuveiro ou de imersão, massagens e os exercícios 
respiratórios são recomendadas pelo MS (Brasil, 
2001). 

 
A participação do acompanhante no transcurso 
do parto 

 
 De acordo com o MS é recomendada a 
presença de um acompanhante, pois tem-se como 
um meio de humanizar a assistência ao parto. 
Conforme a Lei 11.108 de 07 de abril de 2005, 



 

 

 

conhecida como Lei do acompanhante, assegura o 
direito de escolher o acompanhante de sua 
preferencia (Brasil, 2005). A presença do 
acompanhante estimula força e tranquilidade, 
proporcionando apoio psicológico a parturiente 
(Brasil, 2001). 
 
 
Identificação dos profissionais da equipe de 
Enfermagem no transcurso do parto 
 
 Está relacionada ao senso comum a falta de 
conhecimento quanto às categorias da equipe de 
enfermagem, de acordo com o decreto nº 94.406 
de 08 de junho de 1987 onde regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a 
pratica do exercício da Enfermagem no Brasil, onde 
são definidos três categorias: o enfermeiro, o 
técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. 
Estas atribuições da equipe de enfermagem 
possuem suas atribuições especificas de acordo 
com sua formação (Brasil, 1987). 
 
A importância do profissional de enfermagem 
no âmbito da maternidade 
 

A importância do profissional de enfermagem 
no âmbito da maternidade, constitui um processo 
tão importante quão vital, no que diz respeito a 
partilha de seus conhecimentos sobre 
determinados casos, mostrando de forma 



 

 

 

abrangente sua eficiência em um corpo clínico que 
vai além de atender as necessidades de assistência 
médica e mecanismos burocráticos para estar 
inserida no cuidado e conhecimento específico. 
Para analisar este processo de enfermagem, a 
melhor forma no contexto é acompanhar esta 
vivência e através de relatos absorver mais 
detalhes do processo de cuidado em enfermagem. 

 O estudo objetivou conhecer o significado 
do processo de enfermagem para as enfermeiras 
obstétricas, foi realizado um estudo em uma 
maternidade de referência de Fortaleza-CE, onde 
se tornou possível o acompanhamento de 
puérperas. 

A equipe multidisciplinar na atuação da 
maternidade é muito importante, neste caso se 
tratando de enfermagem, como sendo a arte do 
cuidar a necessidade da atenção do profissional 
sobre as necessidades do paciente se tornam 
essenciais e os conhecimentos adquiridos pela 
experiência e também pelo conhecimento teórico-
prático se faz primordial nesta atuação, sendo 
assim, a enfermagem deve privilegiar suas ações, 
junto ao paciente e atuar como parceira dos demais 
profissionais. 

O processo de enfermagem constitui o 
esquema subjacente que pode ordenar e direcionar 
o trabalho do enfermeiro, constituindo a essência 
da prática da enfermagem, o pensamento tratado 
pelo profissional não deve se restringir em causas 
específicas, nem a situações isoladas, o 



 

 

 

conhecimento deve ser amplo a aplicado em fatos 
coletivos, tendo sempre em mente perguntas como 
o motivo, razão ou circunstância, porém na prática 
cotidiana existem fatores dificultadores como a falta 
de tempo, o quantitativo de pacientes internados e 
a rotatividade das puérperas que fazem com que a 
demanda de enfermeiros tenha que ser maior 
devido ao tempo para coletar muitas informações a 
respeito dos prontuários de cada paciente, contudo 
o seu histórico clínico, no entanto, algumas 
enfermeiras pensam que seria uma ideia 
interessante e reconhecem a importância do 
processo para melhorar o cuidado de enfermagem. 

No presente artigo, entende-se que o fato 
dos profissionais de enfermagem estar na 
maternidade significa um auxílio muito grande para 
a equipe de saúde, mas tudo apresenta um grau de 
dificuldade principalmente no quantitativo de 
profissionais envolvidos, Após a entrevista com 
enfermeiras na maternidade de Fortaleza-CE, foi 
essencialmente detalhado o processo de 
enfermagem neste âmbito ao qual são atuantes, 
servindo a entrevista como troca de vivências e 
experiências por profissionais de 3 a 23 anos de 
atuação em sua profissão, mesmo às vezes a 
descrição deste processo de docência em 
enfermagem estar ser alterado em alguma das 
falas, mas é visível e notório a semelhança quando 
as enfermeiras tratam desta situação com as 
dificuldades eu apresentam. 



 

 

 

No entanto, acredita-se que esta explicação 
de falta de tempo, excesso de atividades e 
pacientes não se aplica como justificativa da não 
adoção do processo, visto que para realizar uma 
evolução necessita-se fazer anamnese e exame 
físico, mesmo segmentado, ou seja, após avaliação 
do estado geral do paciente. 

O estudo reflete, ainda, que as enfermeiras 
participantes mostram conhecimento sobre o 
processo, mas ao analisar a realidade de trabalho, 
apontam fatores que são dificultadores e que as 
impossibilita de utilizá-lo, como a falta de tempo, o 
quantitativo de pacientes internadas, além da 
rotatividade. 

Há também aquelas que afirmam ser o 
processo apenas uma atividade burocrática e 
inviável à prática, pois fica apenas nas anotações 
de alunos de graduação que o exercem 
mecanicamente, não interagindo com os 
profissionais do setor, apontam ainda a falta de 
experiência com o assunto, visto que estudaram 
apenas na graduação. 

Em síntese, entendemos que a docência na 
maternidade é muito importante para aplicação 
prática em enfermagem e também para a 
construção da ideia de humanização e cuidados no 
processo de enfermagem. 

 



 

 

 

Atuação do Enfermeiro Obstetra na assistência 
à parturiente: percepções do profissional 
 

    É extremamente importante o suporte que os 
profissionais de saúde oferecem durante o 
processo do parto as mulheres, mostrando-se 
próximos, preocupados e dispostos a cuidar e 
escutar a parturiente para a criação de laços de 
confiança e afeição, facilitando o processo e 
fazendo dele um momento de cuidado e conforto. A 
alta taxa de morbimortalidade materna e perinatal e 
o número excessivo de cesarianas no país 
sobrecarregaram os sistemas social e financeiro. A 
capacitação de profissionais obstetras tornou-se 
prioridade dentre as políticas públicas. 
    Diante disso, o Ministério da Saúde em 2011 
criou, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha que é 
uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher 
uma atenção humanizada e qualificada à gravidez, 
ao parto e ao puerpério, bem como à criança o 
direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 
desenvolvimento saudáveis. 
    Na inclusão do enfermeiro obstetra como 
profissional habilitado para a realização de parto 
normal, entende-se que em sua atuação 
profissional seja capaz de desenvolver habilidades 
e competências com segurança técnica, 
compreender múltiplas e complexas dimensões que 
envolvem o processo de parir e que este processo 
deve ser visto como um evento social com grande 
influência cultural. Esse profissional deve ter uma 



 

 

 

formação ético-humanística e científica para prestar 
cuidados à parturiente, de forma segura, com uma 
postura diferenciada, menos tecnicista e mais 
humana, tendo como foco de seu trabalho o 
cuidado. 
    Em 2014, alguns Hospitais Universitários, 
passaram a ser dirigidos pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) que é uma 
empresa pública de direito privado, criada pela Lei 
Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
com estatuto social aprovado pelo Decreto nº 
7.661, de 28 de dezembro de 2011. Com essa nova 
organização, diversos profissionais foram inseridos 
nessas Instituições, dentre eles, os enfermeiros 
obstetras para prestarem assistência à mulher em 
trabalho de parto. 
   O enfermeiro obstetra ajuda a parturiente a 
participar e comandar o seu parto da maneira que 
lhe for mais confortável e seguro, respeitando seus 
aspectos emocionais, sociais e familiares. Contudo, 
para que a assistência ao parto normal e 
nascimento humanizado alcance seus objetivos, 
faz-se necessária à interação de uma equipe 
multiprofissional; juntamente com que o MS e OMS 
preconizam, possibilitando que o processo de parto 
e nascimento seja uma experiência agradável tanto 
para a mãe, como para seu bebê. 
    A efetiva participação dos enfermeiros obstetras 
na assistência ao parto e nascimento, demonstra 
confiança no trabalho em equipe, no atendimento 
humanizado. Algumas instituições acreditam numa 



 

 

 

assistência realizada com práticas humanizadas 
baseadas em evidências científicas, porém a 
transformação do modelo assistencial na obstetrícia 
ainda é um desafio atual e urgente que requer 
esforços tanto de gestores quanto de profissionais 
de saúde. 
    Os enfermeiros obstetras enfrentam dificuldades 
relacionadas ao pouco tempo de experiência no 
desempenho de suas funções na especialidade, 
porém faz-se necessário o planejamento e 
implementação de estratégias políticas e 
institucionais de atualizações permanentes, na área 
da saúde da mulher, que viabilizem a confiança e a 
consolidação desses profissionais. 
Podemos considerar que, mesmo com todas as 
dificuldades, a maioria dos enfermeiros obstetras 
possuem facilidades em sua atuação. E que além 
das atividades assistenciais do enfermeiro obstetra, 
é de grande relevância as atividades de educação 
em saúde à parturiente no momento 20 do parto, 
contribuindo e participando da transformação da 
assistência obstétrica, para torná-la menos 
intervencionista e mais humanizada, através da 
competência técnica e sensibilidade para se 
relacionarem com as mulheres e seus familiares. 
 
Responsabilidade legal do Enfermeiro em 
Obstetrícia 

 
A responsabilidade ética do profissional 

do enfermeiro é compatível com os deveres, 



 

 

 

princípios, direitos, responsabilidades e proibições 
disciplinadas pelos órgãos competentes da 
Enfermagem. A ação do enfermeiro deve ser de 
acordo com os princípios éticos e morais. É dever 
de o enfermeiro observar os direitos de seus 
assistidos, como condição indispensável para a 
atuação profissional ética. O cliente tem o direito de 
ser informado sobre as possibilidades de escolha e 
os riscos, aos procedimentos e condutas, 
consentindo com as intervenções de enfermagem 
que venham a ser feitas. O enfermeiro obstetra 
deve informar a paciente as alternativas de 
assistência ao parto e práticas benéficas 
recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde. 

 
 O enfermeiro deve assegurar que os 

clientes estarão livres de danos decorrentes de 
imprudência, imperícia e negligência, conforme está 
no código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. No contexto da assistência à saúde, 
no qual muitos hospitais e unidades de saúde 
trabalham com demandas acima de suas 
possibilidades de atendimento, é relevante discutir 
a delicada situação ética do enfermeiro. 
Sobrecarregado de atividades, tanto assistenciais 
quanto administrativas, este profissional encontra-
se mais exposto ao risco de falhar em suas 
atribuições legais e provocar danos ao cliente por 
inobservância do dever de zelar e empreender 
todos os meios para o sucesso da assistência. 



 

 

 

(Sobrinho VG, Carvalho EC , Lunardi VL, Coimbra 
JAH, Cassini SHB). 

 O pouco número de publicações 
nacionais que falam a respeito das 
responsabilidades legal do enfermeiro e a 
inexistência delas em enfermagem obstétrica os 
enfermeiros se preocupem com o exercício legal da 
profissão e com os aspectos que o envolvem. 
Assim, infere-se que há necessidade de maior 
produção de conhecimento sobre essa temática, 
especialmente no que tange as implicações 
jurídicas decorrentes do erro profissional.  

À prevenção de erros é encontrado na 
maioria das publicações, sendo que a 
responsabilidade civil do enfermeiro é pontuada 
com maior frequência, sendo como dever o zelo e 
cumprimento dos preceitos proclamados pelo 
código de ética profissional. Portanto, a 
responsabilidade legal do enfermeiro não salienta 
as sanções administrativas previstas e poucos 
abordam a responsabilidade penal deste 
profissional diante das falhas da atividade.  

 Os profissionais de saúde encontram 
dificuldade em trabalhar com a hipótese de erro, 
pois a falha da assistência pode culminar em 
sofrimento, dor e até mesmo a morte do cliente, 
resultado completamente contrário do que se 
propõe. Porém a falibilidade humana é 
incontestável, não sendo admissível deixar de 
considerá-la na prática profissional em saúde. O 
enfrentamento dessa possibilidade é motivador 



 

 

 

para estudo, treinamento e aprimoramento da 
assistência, tanto no sentido técnico, quanto no de 
conhecimento do exercício legal da enfermagem e 
das repercussões judiciais dos erros.  

O resultado do erro profissional pode ser 
além do sofrimento moral por ter falhado e 
prejudicado o cliente que estava sob seus 
cuidados, chegando a ser acusado pelos danos e 
responder judicialmente pelos seus atos. Cada vez 
mais, diante do excesso de atividades nos serviços 
de saúde e da ampliação da visão da população 
acerca de seus direitos, o enfermeiro precisa 
mostrar-se vigilante e zeloso afastando as 
possibilidades de erros por causas evitáveis. 

 Os enfermeiros estão em constante 
busca pela ampliação do conhecimento. Assim 
como eles, os especialistas em enfermagem 
obstétrica também lutam pela conquista de 
autonomia e reconhecimento de suas competências 
na assistência ao parto por parte das instituições, 
equipe e população, porém precisa estar cientes de 
que assumem os resultados da assistência da 
mesma forma que os médicos.  

O erro nas ações de enfermagem 
precisa ser discutido, salientando os cuidados 
preventivos e as consequências legais, pois ainda 
existem profissionais que se imaginam abrigados 
das responsabilizações por integrarem equipes ou 
por serem funcionários de hospitais ou serviços 
públicos. Urge, pois, afirmar que todos os 
profissionais respondem por seus atos e que a 



 

 

 

atividade profissional impõe uma atuação 
habilidosa, segura e prudente, o que resultará em 
benefícios e resguardo a quem necessitar de 
assistência e também ao enfermeiro que a prestar. 
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6 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA UTI – 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA7 
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Na década de 1960, mas exatamente 
durante a guerra do Vietnã, quando os soldados 
feridos e em situação critica careciam de um 
atender rápido e eficiente, para que não tivessem a 
saúde mais inutilizada e corressem risco de morrer. 
Por uma equipe de médicos e enfermeiros eles 
eram ajudados de modo arranjado, tentavam salvar 
vidas em meio a uma guerra tão brutal. 

As Unidades de Terapia intensiva com 
quase meio século de vivência tiveram e ainda tem 
grande repercussão dentro das instituições 
hospitalares, tem sua principal função a 
restauração da saúde e da vida, altamente 
especializados tanto em recursos matérias quanto 

                                                             
7 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

em recursos humanos, a partir da ajuste de 
cuidados intensivos de enfermagem e com a fiel 
atuação médica no acolhimento ao paciente critico. 

A precisão de proporcionar um atendimento 
especial faz com que as unidades de terapia 
intensiva agrupem em seu núcleo uma equipe 
altamente classificada e com características típicas. 
 
Estrutura física e administrativa da UTI 
 

Um dos principais obstáculos na estrutura 
física e na administração do atendimento a 
pacientes que necessitam dos cuidados nas UTIs 
(Unidade de terapia intensiva) é que os 
responsáveis costumam focar mais em problemas 
intermediários, como, por exemplo, o 
abastecimento, os serviços de manutenção, a 
administração da equipe, a planta física, etc. 

Mas o problema é que as técnicas 
gerencias que são utilizadas para o atendimento ao 
paciente estão totalmente ligadas a necessidade de 
conhecer todo o espaço físico da unidade que se 
trabalha e os profissionais envolvidos nesse 
atendimento. 

De acordo com a RDC n. 50, de 21 de 
fevereiro de 2002, é obrigado a possuir UTI os 
estabelecimentos com número maior ou igual a 100 
leitos, e também os estabelecimentos de saúde 
que prestem serviços a clientes com risco e de 
maior gravidade: 



 

 

 

“Unidade de terapia intensiva (UTI) é uma 
unidade assistencial que abrigam pacientes que 
requeiram assistência médica, de enfermagem, 
laboratorial, e radiológica ininterrupta, é uma 
unidade específica dentro da UTI. Por exemplo: 
unidade coronariana, unidade pediátrica, unidade 
neurológica, etc.” 

A planta física da UTI deve ser muito bem 
planejada e executada pelos profissionais 
responsáveis levando em consideração a equipe 
que prestará atendimento, pois a necessidade de 
uma ampla visão dos pacientes atendidos nessa 
unidade que serão observados dia e noite, sua 
arquitetura deve contar com o total conforto do 
paciente e o eficaz atendimento prestado pela 
equipe multidisciplinar. 

Como diz no capitulo I da portaria n. 466, 
de 4 de junho de 1998, da secretaria de vigilância 
sanitária, que prestem um serviço de qualidade e 
segurança a cada paciente: 

 
· Direito à sobrevida, assim como a garantia, 

dentro dos recursos tecnológicos existentes, da 
manutenção da estabilidade de seus parâmetros 
vitais; 
· Direito a uma assistência humanizada; 
· Exposição mínima aos riscos decorrentes dos 
métodos propedêuticos e do próprio tratamento 
em relação aos benefícios obtidos seja com 
relação aos cuidados médicos ou aos de 
enfermagem; 



 

 

 

· Monitoramento permanente da evolução do 
tratamento, assim como de seus efeitos 
adversos. 
São usados como parâmetros de referencia além 
dos tópicos acima citados de acordo com a 
Secretaria de vigilância sanitária onde obriga ao 
estabelecimento de saúde a possuir leitos de UTI 
entre 6% e 10% do total de leitos, considera-se: 
· 5% de leitos para UTI de adultos, em se 
tratando de hospitais gerais; 
· 5% de leitos de UTI pediátrica, em relação ao 
total de leitos pediátricos do hospital; 
· 5% de leitos de UTI neonatal, em relação ao 
número de leitos obstétricos do hospital; 
· 10% de leitos de UTI especializada, em se 
tratando de hospitais gerais que realizem 
cirurgias complexas como neurocirurgia, cirurgia 
cardíaca e que atendam traumas e pacientes 
queimados. 

 
E mesmo com o serviço da equipe 

multidisciplinar, os hospitais tem obrigação de 
oferecer atendimento 24 horas diárias nos serviços 
de: 

· Laboratório de analises clinica; 
· Agencia transfusional ou banco de sangue; 
· Dialise peritoneal; 
· Ecocardiograma Doppler, no caso de 
coronariana; 
· Cirurgia geral e pediátrica, em se tratando de 
UTI pediátrica e neonatal. 
 

Já a planta física da UTI deve conter: 
 

· Área coletiva de tratamento ou quartos; 
· Quarto ou boxe de isolamento; 



 

 

 

· Posto/área de serviços de enfermagem; 
· Área para prescrição medica; 
· Sala de utilidades; 
· Sala administrativa; 
· Copa; 
· Rouparia; 
· Sala de preparo de equipamentos/material; 
· Deposito de equipamentos/material; 
· Sanitário com vestiário para funcionários; 
· Sanitário ou banheiro para clientes; 
· Sala de espera para acompanhantes e 
visitantes; 
· Sanitário publico; 
· Deposito de material de limpeza; 
· Sala de reuniões/entrevistas. 
· Quarto de plantão com banheiro; 
· Área de estar para equipe de saúde; 
· Expurgo. 
 

Obs: Sala de reuniões/entrevistas, Área de 
estar para equipe de saúde, Sanitário ou banheiro 
para clientes são considerados espaços opcionais. 

Lembrando que cada espaço tem a 
obrigação de atender a características 
preconizadas pelos órgãos responsáveis, levando 
em consideração as necessidades dos clientes e 
equipe de saúde. 
 
Controle de qualidade 
 

Esse tópico é de suma importância, pois os 
responsáveis devem se preocupar com o 
monitoramento e prevenção para riscos químicos, 
físicos e microbiológicos, registrar cada dado que 



 

 

 

se julgue relevante, além de relatar mensalmente 
os dados a seguir: 

 
· Taxa de procedimento para ventilação 
mecânica, traqueostomia, métodos dialíticos, 
nutrição parenteral, monitoração hemodinâmica 
invasiva, pressão intracraniana e acesso venoso 
profundo; 
· Taxa de mortalidade geral; 
· Taxa de mortalidade institucional; 
· Media de permanência; 
· Índice de intervalo de substituição; 
· Media de paciente por dia; 
· Taxa de intercorrências ou complicações; 
· Taxa de infecção hospitalar. 
 

O método mais utilizado para avaliar a 
qualidade do serviço nas UTIs e classificar se trata 
de doença severa chama-se APACHE/PRISM/PSI. 

Para calcular esses índices das doenças 
severas usa-se uma soma levando em 
consideração as variações clinicas e laboratoriais 
dos pacientes ou da maneira ou a quantos 
procedimentos o paciente já passou. Por Tanto, 
usando esse método permite-se: 

 
· Determinar pré-requisitos mínimos que mostre 
carência de internação na UTI; 
· Acamar pacientes de acordo com a doença e a 
prognostico; 
· Conduzir a evolução do paciente ao tratamento 
imposto; 
· Qualificar o funcionamento da UTI; 
· Avaliar e comparar o funcionamento com outras 
UTIs; 



 

 

 

· Verificar mortalidades em seu ambiente e em 
outos; 
· Analisar o custo-benefício de certos 
procedimentos e tratamentos para cada paciente 
em diferentes etapas da patologia.  

 



 

 

 

Materiais e Equipamentos 
 

Para um completo funcionamento da 
unidade, são necessários equipamentos, além da 
cama Fowler e móveis para cada leito. 
 Existem hospitais em que o enfermeiro-chefe 
da UTI tem a responsabilidade com manutenção 
dos materiais e equipamentos, sendo assim esse 
profissional tem que estar atento com a rotina e 
manutenção preventiva dos mesmos, é necessário 
que obedeça periodicidade e  indicações dos 
fabricantes, sempre garantindo o seu 
funcionamento de acordo com os padrões. 

Há um responsável técnico na UTI 
controlando cada área de acordo com seu 
conhecimento, sendo que um médico é que ordena 
a área médica e um enfermeiro organiza a 
enfermagem.  
 Todavia é a enfermagem que tem a 
incumbência de gerenciar todas com agilidade  
envolvendo a coordenação, o controle, o apoio, a 
estimativa e o intermédio para que tudo seja 
executado no momento certo, há uma 
sincronização do profissional fornecendo material e 
equipe para que tudo incida, mesmo assim, essa 
equipe de enfermagem tem informações 
característico além do já obtido, tornando assim 
uma responsabilidade em todas as situações 
alojadas.  
 Em alguns momentos a amplitude dessa 
operação pode atenuar, durante a intubação do 



 

 

 

cliente em parada cardiorrespiratória, se retirar-se 
podendo confundir a equipe. 
 Se houver carência de sonda, 
medicamentos, laringoscópio, pilhas e seringas, o 
procedimento é totalmente lesado, correndo o risco 
de erro. 
 Caso aconteça o falecimento do cliente, a 
equipe de enfermagem cuidada e se responsabiliza 
pelo cerimonial. Funcionando como uma ligação 
entre todos os episódios que incidem dentro da 
UTI. 
 Para cada tipo de circunstância é necessário 
um tipo de cuidado específico, a organização do 
ambiente, recolocação do cliente em posição de 
conforto e de maneira especial toma cuidado dessa 
pessoa. 
 Toda unidade precisará dispor de acordo 
com o potencial humano de: 
 

 Um responsável técnico, com título de 
especialista em medicina intensiva, específico 
para ter a UTI sob sua responsabilidade; 

 Um médico diarista e um plantonista para 
cada dez leitos ou fração, perito em medicina 
intensiva, responsável pelo acompanhamento 
diário da evolução dos clientes internados na 
UTI, ou na semi-intensiva, quando existente; 

 Um enfermeiro-chefe exclusivo da unidade, 
responsável pela área de enfermagem; 

 Um fisioterapeuta; 

 Um psicólogo; 

 Um auxiliar de serviços diversos/secretária; 

 Um auxiliar ou técnico de enfermagem para 
cada dois leitos. 



 

 

 

Obedecendo assim cada membro da equipe 
seu hábito de trabalho e ao cumprimento de  
procedimentos, à luz do código de ética de cada 
ocupação. 
 Se faz necessário que cada unidade 
estabeleça um manual de hábitos de 
procedimentos, firmado pelo responsável técnico 
(RT) e pela chefia de enfermagem, ligado com os 
setores afins do hospital (Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar – CCIH, farmácia, serviço de 
manutenção, entre outros) e que aprecie, no 
mínimo, os seguintes temas:  
 

 procedimentos médicos; 

 procedimentos de enfermagem; 

 procedimento de artigos e superfícies; 

 controle de manutenção dos equipamentos; 

 procedimentos de biossegurança; 

 transporte intra-hospitalar. 
Na unidade necessita de medicamentos eficazes 
para suas indigências, guardados em  
condições apropriadas de segurança, arranjo, 
fácil acesso e que esteja dentro do prazo de 
validade, incluir-se, no mínimo, de: 

 anticonvulsivantes; 

 drogas inotrópicas positivas e vasoativas; 

 analgésicos opioides e não opioides; 

 sedativos; 

 bloqueadores neuromusculares; 

 eficazes na reanimação cardíaca e arritmias; 

 eficazes na anafilaxia; 

 para controle de vias aéreas. 

  



 

 

 

Materiais e equipamentos necessários para 
o funcionamento da UTI. 

Tipo de material / 
equipamento 

Quantidade 

Carro de emergência com 
monitor/desfribilador 
sincronizado e material para 
entubação endotraqueal 
(carro de parada) 

Uma unidade do material/ 
equipamento para cada UTI 
neonatal, pediátrica e adulta 

Negatoscópio  Maleta transporte 

Aspirador portátil  

Glicosímetro ou 
hemoglucoteste  

 

Ventilômetro/ Vacuômetro  

Marca-passo provisório 
(eletrodo e gerador) 

 

Geladeira para conservação 
de medicamentos 

 

Recipiente para aquecimento 
(banho-maria) 

 

Materiais para oxigenoterapia, 
com diferentes concentrações 

 

Maca de transporte com 
grades laterais e suporte para 
soluções parenterais 

 

Bandejas equipadas para: 
- curativos 
- pequenas cirurgias  
- diálise peritoneal 
- drenagem torácica 
- flebotomia 
- biópsias  

Uma unidade do 
material/equipamento 
disponível para cada UTI 
neonatal, pediátrica e adulta 
ou para toda a unidade de 
tratamento intensivo 

Urodensímetro Uma unidade do material/ 
equipamento disponível para 
cada UTI neonatal, 
pediátrica e adulta ou para 
toda a unidade de 



 

 

 

tratamento intensivo 

Hemogasômetro  

Cilindro de oxigênio com 
capacidade mínima de 115  
pés cúbicos (3,0 a 3,2 m3), 
provido de válvulas de 
segurança e manômetro, 
devidamente acondicionados  

 

Ar comprimido  

Eletrocardiógrafo portátil  

Aparelho de radiografia móvel  

Oftalmoscópio  

Respirador com blender Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada leito, berço ou 
incubadora de UTI adulta e 
pediátrica  

Monitor de beira de leito com 
visoscópio  

Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada leito, berço ou 
incubadora de UTI adulta e 
neonatal 

Adaptador para monitor 
(cardioscópio e oximetria de 
pulso) 

 

Máscara de oxigênio 
diferentes tamanhos 

 

Termômetro   

Tensimômetro  

Estestoscópio   

Ressuscitador manual (ambu)  

Bomba de infusão  

Suporte para frascos de 
drenagem 

 

Balança Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada leito, berço ou 



 

 

 

incubadora de UTI  
pediátrica e neonatal 

Capacete para 
oxigenoterapia/oxitenda 

 

Kit de CPAP nasal com 
umidificador aquecido 

Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada dois leitos, berços ou 
incubadoras de UTI  
pediátrica 

Aparelho de fototerapia Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada três incubadoras de 
UTI  neonatal 

Respirador com blender Uma unidade do 
material/equipamento para 
cada três incubadoras de 
UTI  neonatal 

 
Legislação 
 

No Brasil, as UTIs, tem o dever, 
cumprimento e respeito as regulamentações que 
determinam o Ministério da Saúde e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. A Resolução n° 07 
de 24 de fevereiro de 2010 entre outras 
providências dispõe-se sobre os requisitos mínimos 
para funcionar o setor dentre eles destacam: 
 
Organização 
 

Para funcionar o Hospital dever ter 
materiais necessários e uma infraestrutura 
adequada de acordo com as normas da vigilância 



 

 

 

sanitária para garantir segurança aos clientes e 
profissionais. 
 
Recursos Humanos 
 

Designa-se uma equipe Multiprofissional, 
legalmente habilitada para se exercer na unidade 
são os seguintes profissionais: Médicos 
plantonistas, enfermeiros assistenciais, 
fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. 

 
Recursos Assistenciais 
 

Assistência médica em geral e serviços de 
laboratório clínicos em geral são realizados. 
 
Processos de trabalho 
 

Todos cos cliente que internam na UTI 
devem receber assistência integral e 
interdisciplinar. Os profissionais de saúde que 
prestam assistência devem registrar, 

assinar, datar o prontuário do cliente com 
letra legível e deve conter o registro do profissional. 

O ambiente deve haver privacidade, 
respeito e dignidade e quanto a identidade do 
cliente deve se preservada. Quando orientar os 
familiares e cliente, a linguagem tem que ser clara. 
De uma forma que o cliente entenda. Os 
acompanhantes na UTI devem se notinatizada pela 
instituição, de acordo com a legislação vigente. 



 

 

 

Equipe Multiprofissional na UTI 
 

O Sentido de equipe com seus valores 
implica na existência de uma visão ampla e 
coletiva, em que é necessária a coerência de 
propósito, a sincronização e a continuidade de 
ação. Não basta que um determinado grupo 
trabalhe em conjunto; é imprescindível que o 
mesmo esteja estreitamente unido e motivado para 
um desígnio comum. 

Numa UTI o objetivo comum é a 
reestruturação do paciente em tempo hábil, num 
ambiente físico e psicológico adequados, onde a 
atitude particular de cada membro da equipe que 
ali trabalha está pautada para o aproveitamento 
das facilidades técnicas existentes, coligadas a um 
bom relacionamento humano. Para um trabalho em 
equipe deve haver, além do espírito de equipe, o 
respeito comodato entre os membros da mesma, 
para que cada um desempenhe harmonicamente o 
seu papel em área de sua responsabilidade, 
através da adesão de conhecimentos, experiências 
e desenvolturas. Em qualquer situação, a formação 
de uma equipe multiprofissional está sempre na 
dependência das necessidades do paciente e 
baseia-se nos objetivos da unidade. 

Todo trabalho em equipe busca a 
existência de várias extensões da vida em grupo: 
“intencionalidade” ou objetivo, organização, 
dinâmica e produtividade. Por exemplo, numa UTI 
tem-se como “intencionalidade’’ o tratamento e a 



 

 

 

recuperação do paciente, conseguidos através da 
dinâmica do pessoal e organização de subsídios. A 
identificação do indivíduo no trabalho de equipe, 
através do desenvolvimento de condições 
adequadas, leva a um maior ou menor grau de 
concretização pessoal; o plano da produtividade 
conjuga-se ao objetivo central de contribuir para a 
recuperação do paciente. 

Uma equipe é constituída por um grupo de 
pessoas que adquiriram um determinado nível em 
sua interação; o grupo passa por um processo e 
desenvolvimento antes de ser equipe. Ter uma 
tarefa e abordá-la de forma organizada é trabalho 
de equipe. 

Numa equipe, uma experiência comum e 
planejamento das atividades levam a estabelecer 
diferenciação de funções, normas, tipos de 
condutas, padrões de avaliação, dentro de uma 
tarefa em conjunto. Todas as atividades são 
efetuadas de acordo com determinada pauta, numa 
estrutura física definida. 

Um instrumento básico em relação ao 
trabalho em conjunto é a comunicação que deve 
sempre facilitar a análise dos diversos problemas 
que podem afetar o desenvolvimento das 
atividades. Torna-se necessária uma revisão da 
produtividade em que se analisem os objetivos, 
organização, dinâmica e a realização das tarefas; 
os grupos de comunicação são os veículos para a 
instrumentalização da crítica e autocrítica na 
prática assistencial. 



 

 

 

É condição indispensável que toda a 
equipe esteja apta a colaborar no desenvolvimento 
das atividades, dentro de uma filosofia de trabalho 
já delineada com o espírito de terapia intensiva, em 
função das necessidades do paciente e, voltada 
para os objetivos e desígnios da unidade. 

Basicamente, a equipe multiprofissional de 
uma UTI pode ser constituída por médico, 
enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, 
sociólogo e teólogo. Desde o planejamento e 
organização da UTI até o atendimento, 
recuperação e alta dos pacientes deve se fazer 
notar a participação da equipe multiprofissional. 

Roteiro de sistemática operacional para o 
trabalho de equipe multiprofissional 

Para garantir o necessário 
desenvolvimento do funcionamento da equipe, é 
fundamental um plano para a orientação do 
trabalho, constando de: 

a) Visita diária ao paciente — os membros 
da equipe decidem um horário para o encontro 
diário a fim de precederem em conjunto a visita ao 
paciente. O prontuário é um meio utilizado pelo 
grupo, sendo que a abordagem ao paciente deve 
ser informal e as queixas, observações e evolução 
da doença são registradas "a posteriori", na folha 
de evolução clínica. 

b) Análise e discussão da evolução do 
paciente — precede às prescrições, sendo uma 
das fases mais importantes do trabalho, onde os 



 

 

 

elementos do grupo se inter-relacionam para a 
determinação da assistência nas 24 horas. 

c) Prescrições — cada membro da equipe, 
na área de sua alçada, efetua a prescrição do 
tratamento para o paciente. A prescrição é do 
conhecimento de todos, sendo discutida e 
analisada pela equipe, evitando a superposição, 
tão comum, quando feitas prescrições isoladas. 

d) Plano de alta — um estudo prévio das 
precisões do paciente para serem atendidas no 
domicílio ou, até mesmo, no setor de Saúde 
Comunitária, é feito por cada elemento da equipe. 
Dos resultados de reuniões de equipe aparecem as 
orientações que são dirigidas ao paciente e família. 

e) Sessões de estudo — uma das grandes 
preocupações de todos os membros da equipe é a 
necessidade de ininterruptos estudos a fim de 
atender às constantes solicitações do método. No 
mínimo cada mês, a equipe apresenta ao corpo de 
saúde, em sessões de estudos, os resultados 
alcançados em situações de pacientes com 
enfoques especiais raros ou não, ou resultados do 
emprego de novas técnicas, etc. 
 
Vantagens do trabalho em Equipe 
Multiprofissional 
 

Da noção de interdependência a influência 
bilateral da conduta do grupo interprofissional, 
aparece os resultados esperados de qualquer 
função em equipe: a ideia do sinergismo5. 



 

 

 

Sobre o assunto, assim se expressa DE 
FELICE (1976), "os pacientes consideram a equipe 
como seu médico". E quanto ao grau de satisfação 
obtida pelo paciente com relação ao trabalho de 
equipe, o autor citou SILVER, o qual observou que 
94% dos pacientes expressaram satisfação com a 
assistência combinada, considerando-a melhor do 
que recebida por um médico somente e, S0% dos 
pacientes consideraram a associação de um 
médico e um profissional afim de área de saúde, 
como uma tendência inevitável na prática da 
medicina. 

Evidenciado está, que o trabalho realizado 
por equipe multiprofissional constitui importância 
relevante com as seguintes vantagens: 

a) assegura a participação de toda a 
equipe através de um trabalho integrado; 

b) propicia uma assistência mais condigna 
e humana ao paciente por meio da interação 
multiprofissional; 

c) centra as responsabilidades através do 
trabalho copraticado; 

d) fortalece as relações entre os 
profissionais, paciente e família para o alcance dos 
objetivos; 

e) aumenta o aproveitamento da 
capacidade profissional pela coesão do trabalho; 

f) favorece o relacionamento 
interprofissional. 

Requisitos para um trabalho em equipe 



 

 

 

Um constante interesse para conseguir os 
objetivos propostos deve nortear a equipe, onde 
cada elemento carece do trabalho do outro através 
de uma estreita colaboração. É imprescindível que 
os participantes da equipe ofereçam requisitos 
como sejam: 

a) espírito de equipe — é o desejo de unir 
forças para alcance do objetivo comum; 

b) participação — acreditar e se esforçar 
para atingir alguma coisa; 

c) intercomunicação — ocorre quando há 
um perfeito conhecimento e segurança no campo 
específico de ação e, geral nas outras áreas; 

d) capacidade de assumir responsabilidade 
— é aceitação total do trabalho com um esforço 
contínuo para bem desempenhar as funções; 

e) satisfação — é o sentimento de 
segurança, de intensidade em fazer parte de um 
trabalho que reflita satisfação íntima. 
 
Membros da Equipe Multiprofissional 
 

A formação da equipe multiprofissional 
depende do trabalho a ser realizado. No sistema de 
saúde e na instituição hospitalar, apresenta a 
seguinte 

a. Administrador Hospitalar 
b. Médico 
c. O Enfermeiro 
d. Assistência Social 
e. Nutricionista 



 

 

 

f. Psicólogo 
g. Terapeuta 
h. Farmacêutico i. Odontólogo12. 
j. Técnico de Enfermagem 
k. Fonoaudiólogo 

 
Fatores que impedem o funcionamento eficaz 
da equipe multiprofissional 
 

O trabalho em equipe multiprofissional nem 
sempre resulta perfeitamente uniforme e sem 
incidentes. O mesmo não nasce prontamente, 
sendo que uma verdadeira conscientização do 
papel de cada elemento colabora para eliminar 
aspectos que interferem em seu funcionamento 
eficaz. Muitos fatores contribuem para o não 
cumprimento das verdadeiras funções de equipe: 

a) Individualismo — um estudo sobre as 
atitudes dos médicos com relação ao trabalho em 
equipe, feito por Kane e Kane5, resultou na 
seguinte observação: "82% dos médicos falam que 
poderiam atender adequadamente aos enfermos 
sem ajuda de outros profissionais sanitários. 
Admitiram que a tendência do médico a considerar-
se a si mesmo em uma posição de autoridade em 
relação aos seus pacientes, guarda uma relação 
paralela com sua tendência a descartar a 
necessidade de experiência dos outros. FERREIRA 
SANTOS (1973), Cita: "o produto do trabalho, a 
tarefa principal (cura do doente) é entretanto 
considerada do médico". “Mesmo quando outros 



 

 

 

profissionais agem eficientemente, a tradição diz 
que o trabalho poderia ter sido feito sem esses 
auxílios”. O MEC (Ministério da Educação e 
Cultura)2, propõe diretrizes para eliminar esse 
individualismo quando assim se expressa: 
"Considerando a evidência de que, cada vez mais, 
o médico deve trabalhar em equipe 
multiprofissional, que sejam realizadas com maior 
frequência, as técnicas de trabalho em grupo e 
proporcionadas experiências, sempre que possível, 
incluindo alunos de diferentes categorias 
profissionais". 

b) Tradicionalismo — este aspecto refere-
se à enfermagem como tradição de caridade, 
imagem materna, que executa técnicas e cumpre 
ordens médicas, o que tem dificultado assegurar o 
alcance, a nível de seus pares universitários, de 
conhecimento em áreas específicas de 
enfermagem. Só paulatinamente o enfermeiro está 
sendo reconhecido como autoridade no seu 
campo6. 

c) Autoritarismo — a delimitação do âmbito 
de poder do médico, enfermeiro e outros 
profissionais, é um dos pontos críticos no inter-
relacionamento multiprofissional. A tomada de 
consciência de que a enfermagem moderna, é 
científica, e com direito a este reconhecimento, faz 
com que os enfermeiros se rebelem contra a 
autoridade que outros profissionais julgam ter sobre 
os mesmos 6. 



 

 

 

Outros fatores interferem para inibir o 
funcionamento da equipe: alto interesse 
econômico, profissionalismo, diferenças de nível 
sociocultural, valores, atitudes e crenças5. 

O trabalho de equipe 
O ponto de partida para o trabalho de 

equipe multiprofissional deve estar centrado numa 
filosofia em que, o paciente e seus problemas, 
circunstancialmente, depende de todos, com igual 
intensidade dentro da área de competência de 
cada elemento do grupo. 

O paciente ao ser encaminhado para a 
unidade de internação deve ter sentido a 
abordagem decorrente do processo médico e de 
enfermagem, pelo menos, na fase descritiva ou 
seja: 

a) anamnese e diagnóstico médico quando 
o paciente consulta o médico; b) histórico de 
enfermagem e diagnóstico de enfermagem* 
quando o paciente é recebido pelo enfermeiro. 

Nas fases subsequentes ou seja: de 
intervenção e avaliação, é necessário que sejam 
atendidas as diferenciações das necessidades dos 
pacientes. A partir dessa diversificação de 
necessidades é que a equipe multiprofissional 
torna-se imprescindível ao integral atendimento do 
paciente. 
 



 

 

 

Atuação do enfermeiro na UTI 
 

De acordo com o Ministério da Saúde, a 
UTI é um local de grande especialização e 
tecnologia, destinado aos profissionais de saúde 
principalmente médicos e enfermeiros, para 
realização de procedimentos.  

À enfermagem é reconhecida elevada 
carga de trabalho dentro da UTI devido a 
acomodação de pacientes sujeitos as constantes 
alterações hemodinâmicas e iminente risco de 
morte, necessidade de cuidados complexos e 
atenção ininterrupta levando muitas vezes a 
tomada de decisões imediatas. O cuidado de 
enfermagem é dado, nesse ambiente de diversas 
aparelhagens, desconforto, falta de privacidade, 
isolamento social, dentre outros. Totalmente 
diferente de outras unidades a UTI é sobretudo o 
ambiente residencial do doente. 

Para a equipe de enfermagem o cuidar não 
se restringe apenas a uma ação técnica no sentido 
de executar um procedimento, mas também no 
sentido de expressar uma relação paciente-
profissional. No entanto, temos observado que 
esses aspectos são desconsiderados ou mesmo 
pouco valorizados, quando esses cuidados são 
realizados em uma unidade de terapia intensiva 
onde o tecnicismo predomina. O cuidado na UTI é 
mecânico e muito técnico, desprovido, muitas 
vezes, dos sentimentos dos doentes e de seus 
familiares. 



 

 

 

Para garantir a qualidade do trabalho da 
equipe de enfermagem dentro da UTI, a 
qualificação e quantificação desses trabalhadores é 
necessária para o desenvolvimento adequado das 
atividades legalmente previstas. Portanto, o 
número adequado de profissionais da equipe é 
indispensável para a qualidade do serviço prestado 
e faz parte da manutenção de condições favoráveis 
para o ambiente de trabalho. A adequação da 
quantidade de profissionais de enfermagem pode 
intervir na diminuição da incidência de agravos à 
saúde dos trabalhadores pois evita a sobrecarga de 
trabalho em cima dos mesmos, assim também 
diminuindo o risco de agravo a saúde dos 
pacientes. 

A enfermagem tem foco na qualidade de 
vida, sendo a pessoa autoridade e não a 
enfermagem. Não há planos de cuidados que 
sejam baseados em problemas de saúde, a 
enfermagem guia a pessoa a revelar o significado 
da situação e, dentro de seus próprios planos, 
mover as mudanças de seus padrões de saúde, 
buscando a melhora de sua qualidade de vida. 

Em média o quadro funcional da equipe de 
enfermagem é composto por 28 profissionais 
divididos em enfermeiros assistenciais, técnicos de 
enfermagem e auxiliar de enfermagem. Esse 
contingente é distribuído em turnos (matutino, 
vespertino e noturno), somando uma jornada 
semanal de 36 horas. Os trabalhadores efetivos 
(admitidos por Concurso Público) tem benefícios 



 

 

 

como o direito a 45 dias de férias mais abono de 5 
dias por ano, Licença prêmio de 3 meses a cada 5 
anos e, descanso de 2 horas quando estão em 
plantão de 12 horas. 

Para suprir as demandas do trabalho de 
enfermagem e das tarefas a eles atribuídas é 
necessário o ajuste de recursos humanos 
considerando as atividades que deverão ser 
realizadas, a complexidade e a qualificação técnica 
exigida, a dependência de enfermagem dos 
clientes, a tecnologia necessária, os recursos 
técnicos e todos os materiais disponíveis e 
também, as características técnica e científica dos 
trabalhadores que estão no quadro funcional. 

A Resolução COFEN 358/2009 deu origem 
a um método de organização e sistematização do 
cuidado de Enfermagem baseado nos princípios do 
método cientifico, denominado Sistematização de 
Assistência de Enfermagem (SAE), que possui 
como objetivo auxiliar a enfermagem em suas 
diferentes áreas de atuação, operacionalizando o 
processo de enfermagem. 
O processo de enfermagem se subdivide em: 

1. Coleta de dados ou Histórico de 
Enfermagem: a enfermagem coleta informações 
durante a entrevista com o cliente e familiares, no 
exame físico e na análise da história do cliente no 
prontuário; 

2. Diagnostico de enfermagem: são 
determinados através do julgamento clinico da 



 

 

 

enfermagem e com o auxilio das informações 
colhidas na primeira etapa; 

3. Planejamento e Intervenção: após a 
obtenção dos diagnósticos realizam-se o 
planejamento das ações de enfermagem e 
determinam-se as intervenções especificas numa 
sequência, a fim de obter resposta satisfatória no 
quadro clinico do cliente; 

4. Implementação: durante esta etapa, o 
planejamento e as intervenções de enfermagem 
são colocados em prática e anotados no prontuário 
do cliente; 

5. Avaliação: realiza-se um análise sobre a 
resposta do cliente frente o plano de cuidados 
implementado e uma avaliação é feita para decidir 
se os resultados esperados foram atingidos ou se 
surgiram novos problemas, sendo este processo 
continuado até a alta do cliente. 

Por décadas a enfermagem foi guiada por 
um padrão de técnicas de tratamento 
curativo/interventivo descontextualizado, entretanto 
atualmente busca-se o referencial fortalecido no 
atendimento aos cuidados específicos, baseado em 
novos conhecimentos e saberes contextualizados. 

A implementação da SAE, permite 
desenvolver uma linguagem unificada, desta forma, 
utiliza-se um padrão para coletar os dados, para o 
planejamento da assistência ao paciente e os 
termos científicos e seus significados, beneficiando 
assim os profissionais da área e os estudantes que 
almejam se especializar na área. 



 

 

 

Procedimentos na  UTI 
 
Aferição de sinais vitais 
Realizado por: equipe multiprofissional: médicos, 
enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem 
Pressão arterial método auscultatório-membro 
superior 
Material - esfignomanômetro - estetoscópio - 
algodão embebido em álcool a 70% 
Procedimentos: 
1. Lavar as mãos. 2. Explicar ao paciente o que 
será feito. 3. Deixar o indivíduo, se possível, num 
ambiente silencioso e tranquilo e com o braço 
repousando ao nível do coração. Deixá-lo à 
vontade e permitir um repouso de cinco minutos. 4. 
Expor o membro do paciente enrolando a manga 
da roupa sem que haja compressão. 5. Selecionar 
o manguito de tamanho apropriado (ver 
observações.) 6. Localizar a artéria braquial ao 
longo da superfície ventromedial do braço, por 
palpação. 7. Enrolar o manguito confortavelmente 
ao redor do braço centrando a bolsa inflável sobre 
a artéria braquial. A margem inferior deve ficar 
2,5cm acima do espaço antecubital. 8. Colocar o 
manômetro no nível dos olhos, suficientemente 
perto para ler as calibrações marcadas pelo 
ponteiro ou coluna. 9. Localizar com os dedos a 
artéria braquial na dobra do cotovelo. 10. Fechar a 
válvula da pêra e insuflar. 11. Determinar o nível de 
insuflação máxima observando a pressão em que o 
pulso braquial não é mais palpável à medida que o 



 

 

 

manguito é rapidamente insuflado. Adicione então 
30mmHg (note a presença de um pulso irregular). 
12. Colocar o diafragma do estetoscópio sobre a 
artéria evitando pressão muito forte. 13. Desinsuflar 
o manguito rápida e regularmente (velocidade de 
aproximadamente 2mmHg/seg). Se for necessário 
reinsuflar, esvazie o manguito completamente e 
espere 15 a 30 segundos, pelo menos. Fazer isso 
apenas uma vez. 14. Marcar a pressão sistólica 
quando ocorrem duas batidas consecutivas. O 
ponto a ser marcado é aquele correspondente à 
primeira batida. 15. Marcar a pressão diastólica no 
desaparecimento dos sons, para adultos; caso o 
desaparecimento dos sons ocorra muito próximo a 
zero, marcar também o ponto onde há 
amortecimento. 16. Retirar todo ar do manguito. 17. 
Remover o manguito. 18. Deixar o paciente 
confortável. 19. Promover assepsia das olivas e do 
diafragma no início e término do procedimento, em 
casos de lesões da pele, com álcool a 70%. 20. 
Lavar as mãos. 21. Anotar na ficha de controle. 
Observação: 
 

● Esperar de um a três minutos antes de repetir 
a medida de pressão do mesmo braço a fim de 
permitir o escoamento do sangue represado nas 
veias do antebraço. 
● Não verificar a PA nos membros com fístulas 
arteriovenosas.  
● A PA poderá ser verificada também nos 
membros inferiores.  



 

 

 

● A largura do manguito deve ser de 40% da 
circunferência do braço e o comprimento de 
80%.  
● Para centrar a bolsa inflável sobre a artéria 
braquial, determinar o ponto médio dobrando a 
bolsa inflável no meio. Limpeza da unidade. 
Realizado pela equipe de enfermagem. Material: 
● Solução desinfetante (fenol sintético); 
● 1 par de luvas ; 
● Panos de limpeza. 
 

Procedimentos  
1. Lavar as mãos. 2. Reunir o material e levá-lo à 
unidade do paciente. 3. Calçar as luvas. 4. 
Encaminhar a garrafa de água à copa. 5. Separar a 
roupa de cama e desprezá-la no hamper. 6. 
Recolher objetos da mesa de cabeceira e armário, 
e encaminhá-lo aos seus respectivos lugares. 7. 
Recolher materiais e equipamentos (ambu, 
umidificador, aspirador, comadre, papagaio, frasco 
de diurese) e encaminhá-los ao expurgo. 8. Afastar 
a cama e a mesa-de-cabeceira da parede, 
deixando espaço suficiente para a realização da 
limpeza. 9. Limpar a mesa-de-cabeceira por dentro 
e por fora, o suporte de soro, campainha, painel de 
gases, prateleira e gabinete. 10. Limpar os 
travesseiros, apoiando a parte já limpa na mesa-
de-cabeceira, e guardá-los no guarda-roupa do 
quarto. 11. Iniciar a limpeza do leito pela do leito 
pela parte superior do colchão, da cabeceira para o 
centro, inclusive as laterais do colchão, sempre do 
mais distante para o mais próximo. 12. Continuar a 
limpeza do colchão, do centro para os pés, 



 

 

 

inclusive as laterais do colchão, sempre do mais 
distante para o mais próximo. 13. Dobrar o colchão 
ao meio e limpar a parte posterior do colchão, em 
direção ao centro. 14. Limpar o estrado do centro 
para os pés. 15. Elevar o estrado e proceder à 
limpeza da sua parte inferior, do centro para os 
pés, inclusive o espaldar dos pés. Recolocar o 
estrado na posição horizontal. 16. Dobrar o colchão 
para o lado contrário e limpar a outra metade da 
parte posterior, em direção ao centro. 17. Limpar o 
estrado do centro para a cabeceira. 18. Elevar o 
estrado e proceder a limpeza de sua parte inferior, 
do centro para a cabeceira. Recolocar o estrado na 
posição horizontal. 19. Passar para o lado mais 
distante e limpar a lateral, grades e pés do leito. 20. 
Passar para o lado mais próximo e limpar a lateral, 
grades e pés do leito. 21. Limpar a cadeira 
(espaldar, assento e pés) e a escadinha. 22. Retirar 
as luvas. 23. Lavar as mãos. 24. Testar luminárias, 
painel e campainha. 

Observação: 
● Enxaguar o pano de limpeza na pia do banheiro, 
sempre que necessário.  
● Utilizar desinfetante em recipiente próprio 
(bisnaga, de preferência). 
 



 

 

 

Drogas que agem sobre os vasos sanguíneos e 
tranquilizantes mais utilizadas na UTI 
Dobutamina 
 
Classificação Farmacológica: Adrenérgico B1 
Agonista 
Classificação Terapêutica: Inotrópico 
É reduzido em terapia a Resistência Vascular 
Sistêmica (pós-carga) , reduz as pressões de 
enchimento do ventrículo esquerdo. Apresenta 
atuação inotrópica, incita receptores beta 1 
adrenérgicos. 
Conduzido por via intravenosa em  Bomba de 
Infusão consecutiva. 
 
Dopamina 
Classificação Farmacológica: Adrenérgico 
Classificação Terapêutica: Inotrópico e 
Vasopressor 
Avanço adjacente da noradrenalina excita os 
receptores dopaminérgicos, beta adrenérgicos. 
Efeitos condicionados da doses. É determinante o 
efeito inotrópico e aumento do fluxo renal e 
mesentérico em doses baixas a moderadas, doses 
elevadas determinam acréscimo da aversão 
vascular sistêmica ( efeito alfa adrenérgico) e 
aumento do inotropismo (efeito beta adrenérgico). 
Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua. 
Noradrenalina 
 



 

 

 

Neurotransmissor do sistema nervoso simpático e 
avançado da adrenalina,  a noradrenalina possui 
atividade tanto no receptor alfa, como beta 1 
adrenérgico, com insuficiente ação sobre 
receptores beta 2. Depende da dose utilizada, 
alcança aumento do volume sistólico, diminuição 
reflexa da frequência cardíaca e enorme 
vasoconstrição periférica, com aumento da pressão 
arterial. A noradrenalina é um potente 
vasoconstritor visceral e renal, o que atém sua 
utilização clínica. Deste modo é utilizada com a fim 
de elevar a pressão arterial em pacientes 
hipotensos que não contestaram à reposição de 
volume e a outros inotrópicos menos potentes. 
Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua. 
 
Encrise  
 
Preconizado na prevenção e no tratamento de 
distensão abdominal pós-operatória, vasopressina 
em radiografia abdominal para evitar a interferência 
de sombras gasosas, em diabetes insipidus, na 
hemorragia gastrintestinal, na ressuscitação 
cardiorrespiratória, no passadio da fibrilação 
ventricular ou taquicardia ventricular refratária à 
desfibrilação elétrica, na assistolia e atividade 
elétrica sem pulso e no choque séptico. 



 

 

 

Adrenalina 
 
Sendo um forte estimulador alfa e beta 
adrenérgico, tendo efeito vasopressor bem 
conhecido. O organismo da elevação da pressão 
arterial causado pela adrenalina,  precisa de uma 
ação direta no miocárdio, com aumento da 
contração ventricular, um aumento da freqüência 
cardíaca e uma vasoconstrição em muitos leitos 
vasculares (arteríolas da pele, rins e vênulas), é 
uma opção para Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP). 
Administrado por via intravenosa em bolus. 
 
Nitroprussiato de sódio 

 
Tem efeitos sobre os territórios arterial e venoso, 
vasodilatador misto. Atua espontaneamente na 
musculatura lisa vascular. Não proporciona efeito 
direto sobre as fibras musculares cardíacas, 
significando seu incremento no débito cardíaco 
devido à ação vasodilatadora. O fluxo sanguíneo 
renal e a taxa de filtração glomerular são mantidos 
e a secreção de renina, pelo organismo, é 
acrescida. 
Essa droga requer diminuição da resistência 
periférica absoluta, da pressão arterial e do 
consumo de oxigênio do miocárdio, rara alteração 
da frequência cardíaca e diminuição da resistência 
vascular pulmonar. O metabólito ativo da droga é o 
óxido nítrico, que parece ser o culpado pela ação 



 

 

 

vasodilatadora. O nitroprussiato de sódio é uma 
molécula incerto, suporta decomposição em 
condições alcalinas e quando revelado à luz. É 
recomendado no tratamento das emergências 
hipertensivas e como droga acessória nos estados 
de choque circulatório, com pressões de 
enchimento ventricular e resistência periférica 
aumentadas. 
Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua.  
 
Midazolam  
 
Tem um resultado sedativo e indutor do sono bem 
rápido, de articulada intensidade. Além disso 
exerce um efeito ansiolítico, anticonvulsivante e 
relaxante muscular. Após administração 
intramuscular ou intravenosa, advém 
uma amnésia anterógrada de curta duração, usado 
na realização de intubação orotraqueal e sedação 
sucessiva em pacientes intubados. 
Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua. 
 
Fentanil  
 

Analgésico opioide caracterizado pelas seguintes 
propriedades: rápida ação, curta duração e elevada 
potência. A permanência da analgesia obtida 
com fentanil depende da veemência do incitação 

dolorida, usada como sedativo. 



 

 

 

Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua. 
 
Propofol 
 

Recomendado para inferência e manutenção de 
anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. 
constitui que  faz com que o paciente fique 
inconsciente ou sedado durante operações 
cirúrgicas ou outros procedimentos. Podendo ser 
comum para a sedação de pacientes adultos 
ventilados que estejam recebendo cuidados de 
terapia intensiva. 
  
Administrado por via intravenosa em Bomba de 
Infusão contínua. 
 
A importância da higienização das mãos em 
unidades de terapia intensiva para controle das 
infecções 
 

A acuidade da higienização das mãos na 
prevenção da transmissão de infecções 
hospitalares baseia-se na capacidade da pele em 
abrigar microrganismos e transferi-los de uma 
superfície para outra, por contato direto, pele com 
pele ou indireto, por meio de objetos. A Unidade de 
Terapia Intensiva proporciona em razão das suas 
peculiares que lhe são inerentes, vários fatores que 
promovem a instalação de processos infecciosos. A 
própria terapêutica medicamentosa, muitas vezes 



 

 

 

aproveitada em doses altas e por períodos 
aprazados, dada as exigências do estado do 
paciente, é citada como um dos fatores relacionado 
ao aumento da susceptibilidade do indivíduo. 
Alguns estudos ainda relatam que o uso de 
antimicrobianos em grande escala, pode adequar a 
predominância de cepas resistentes 

A higienização das mãos é considerada a 
ação mais extraordinário no controle das infecções 
nos serviços de saúde. Todavia, a falta de adesão 
dos profissionais a esta prática é uma realidade 
averiguada ao alongado dos anos. 

As mãos dos profissionais são as que 
conduzem a maior quantia de microrganismos de 
paciente para paciente, para equipamentos ou 
ainda para alimentos, adequar condições 
adequados à infecção hospitalar e, tornandose, 
assim, os culpados pela maioria das infecções 
cruzada. 

A conscientização da higienização das 
mãos e a implemento plena em concordância com 
as recomendações recomendado no contexto atual 
são um grande desafio , mas podem tornear o 
problema das infecções relacionadas á proteção 
em saúde. Consequentemente ,a pratica de lavar 
as mãos consecutivamente deve ser considerada 
como hábito ,antes e depois da execução de algum 
procedimento. 

Este esboço mostra que especialmente na 
UTI, onde já tem uma disponibilidade de infecção 
maior devido aos métodos e procedimentos 



 

 

 

invasivos a lavagem das mãos carecem ser 
cumpridas a todo o momento, implementadas como 
rotina, a fim de amortizar todos os processos 
infecciosos que adiam o tempo de internação, 
causa ônus e acrescentam a gravidade do doente. 

O amplo desafio, é a ajustamento das 
técnicas já desenvolvidas, consagrar os produtos 
disponíveis, à real obrigação de cada instituição, de 
acordo com o grau de complicação das ,que ali são 
desenvolvidas. 

A maior parte dos profissionais de saúde 
lava suas mãos de forma trivial, como desenvolvem 
no dia-a-dia em suas residências, ou seja, como se 
não permanecessem no ambiente hospitalar. Se 
fosse aceitável satisfazer toda a equipe hospitalar 
de que as mãos precisam ser lavadas 
perfeitamente após cada procedimento, seria o 
primeiro passo, sem sombra de duvida para o 
controle dos índices de infecção hospitalar, uma 
vez que esta é a forma preventiva mais importante 
para reduzir a transmissão de microrganismo por 
contato. 

Higiene bucal de pacientes internados em 
UTI: responsabilidade da enfermagem 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
nasceram devido à necessidade de atendimento a 
pacientes em estado crítico, mas recuperáveis, que 
exigiam da observação e assistência permanente 
dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e etc.) e 
no aprimoramento e agrupamento de recursos 



 

 

 

humanos e materiais . Ao longo dos anos, os 
profissionais das Unidades de Terapia Intensiva 
têm se qualificado no sentido de solicitar uma 
melhor assistência a seus pacientes com estudos e 
pesquisas envolto a “arte do cuidar”. Os pacientes 
internados nas Unidades de Terapia Intensiva 
carecem de cuidados de excelência, que não 
consistir ser voltados somente para o seu estado 
patológico, mas igualmente para todas as questões 
que abrangem as causas psicossociais, familiares 
e ambientais, pois, todas elas estão interligado no 
meio de si. Dessa forma, exige-se uma 
interdisciplinaridade de profissionais de desiguais 
áreas no cuidado/assistência ao paciente. Entre as 
principais burocracias nos pacientes internados em 
uma UTI, poder citar as infecções, estas podem ser 
qualificadas em endógenas ou exógenas e são 
culpados por altos índices de mortalidade 
especialmente à infecção endógena que simula 
cerca de 80% do total das infecções. 
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Centro Cirúrgico 
 

O centro cirúrgico (CC), também conhecido 
como Unidade Cirúrgica (UC) ou Bloco Cirúrgico 
(BC), consiste em um ambiente complexo e restrito, 
predisposto aos mais variados riscos para os 
profissionais lá contidos. Ocupa lugar de destaque 
no hospital devido à alta complexidade dos 
procedimentos realizados e é tido como um 
ambiente altamente estressante para a equipe de 
trabalho e paciente1, 12. 

Sendo um setor de circulação restrita, 
destacam-se algumas finalidades: realizar 
procedimentos cirúrgicos e devolver aos pacientes 
suas funções de origem diante das melhores 
condições possíveis de integridade; servir como 
                                                             
8 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

local de estágio para treinamento, formação e 
desenvolvimento de recursos humanos; auxiliar 
como local para desenvolver projetos de pesquisa e 
programas voltados para o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento científico e para aprimorar novas 
técnicas cirúrgicas e assépticas2. 

O centro cirúrgico tem sofrido um aumento 
gradual de sua utilização decorrente do avanço 
tecnológico (equipamentos), científica 
(procedimentos e protocolos) e de relações 
humanas interação da equipe multidisciplinar, onde 
o enfermeiro deve ocupar o cargo de líder, gerente 
e gestor, o que exige um novo perfil de enfermeiro 
para este setor, estando em constante 
aperfeiçoamento, pois as técnicas são aprimoradas 
e procedimentos atualizados, tendo em vista que, 
há o intuito de adaptar-se às mudanças12. 

O CC é uma unidade hospitalar onde são 
realizados procedimentos anestésico-cirúrgicos, 
diagnósticos e terapêuticos, tanto eletivos quanto 
emergenciais. Este ambiente requer pessoal 
habilitado para atender as diferentes necessidades 
dos usuários. O BC é apontado como cenário de 
alto risco, onde processos de trabalho constituem 
práticas complexas e interdisciplinares, com 
dependência da atuação individual e da equipe em 
condições dominadas por estresse e pressão3. 

O centro cirúrgico preconiza atender a 
resolução de intercorrências cirúrgicas, através da 
ação de uma equipe integrada. Tendo em vista o 
grande número de procedimentos feitos e a 



 

 

 

complexidade da unidade, o papel do enfermeiro 
exige, além do conhecimento cientifico, 
responsabilidade, habilidade técnica e estabilidade 
emocional. Organizar o processo de cuidar, 
coordenar e controlar o trabalho da equipe de 
enfermagem e também as atividades que o centro 
cirúrgico mantém com outras seções do hospital e 
certificar uma assistência completa ao paciente são 
finalidades do trabalho da enfermagem em centro 
cirúrgico16. 

A UC deve está localizado em área livre do 
trânsito de pessoas e de materiais estranhos ao 
serviço, pois constitui uma área onde existe risco 
aumentado de transmissão de infecção, se realizam 
procedimentos de alto risco e se encontram 
pacientes com o sistema imunológico deprimido, 
portanto o centro cirúrgico deve está situado em um 
local do hospital que ofereça segurança necessária 
ás técnicas assépticas, distante de locais de grande 
circulação de pessoas, ruído e de poeira2, 4. 

O ambiente cirúrgico precisa possuir instalações 
mínimas como: canalização de água quente e fria, 
de oxigênio, de óxido nitroso e de ar comprimido 
medicinal. É necessário também conter um sistema 
elétrico como opção de gerador próprio (para caso 
de falta de energia), coleta de efluentes, 
equipamento de combate á incêndio, telefone, 
pode-se incluir cabeamento para rede de internet e 
uso de equipamentos de telemedicina. O CC 
necessita de uma série de itens físicos, da qual 
suas denominações podem variar de acordo com 



 

 

 

fatores como o tamanho do hospital, a filosofia do 
serviço, a clientela a ser atendida e o tipo de 
assistência a ser prestada4. 

Deve-se assegurar uma sala de cirurgia para 
cada 50 leitos hospitalares, além de uma Unidade 
de Recuperação Pós Anestésica SRPA que possa 
atender em condições satisfatórias no mínimo 2 
pacientes simultaneamente. A circulação é de 
extrema importância ao fluxo interno, cujo objetivo é 
evitar o cruzamento de matérias ou roupas. Por 
isso, a estrutura do CC é delimitada por áreas5: 

 Área restrita: composta por salas cirúrgicas, 
local onde as equipes atuam, sendo 
necessária a utilização de vestimentas 
exclusivas do CC. 

 Área semirrestrita: local de comunicação 
com a área restrita se permite o fluxo de 
pessoas e equipamentos, desde que não 
venha interferir nas rotinas de manutenção e 
controle da área restrita (copa, sala de estar, 
sala de preparo de matérias e expurgo) 

 Área irrestrita: e a área de circulação livre 
(vestiários e corredores de entrada). 

O Centro Cirúrgico é composto por: 
Rouparia/Recepção; 2 vestiários sendo um 
feminino e outro masculino; Setor de Gasoterapia; 
Sala da Administração; Sala do almoxarifado; DML; 
Copa; 6 Salas de cirurgia; Sala para 
anatomopatológico; Expurgo (CC); Sala de 
recuperação pós-anestésica (REC) composta de 6 
leitos operacionais; Unidade Satélite de 



 

 

 

Distribuição; Central de Material Esterilizado (CME); 
Expurgo (CME); Copa ( CME); Vestiário (CME)6. 

De acordo com a NBR 7256, citada na Portaria 
1.884/94 do Ministério da Saúde MS, regulamentou 
a ventilação da sala de cirurgias em temperatura 
mínima de 19 ºC e máxima de 24 ºC , com umidade 
relativa do ar equivalente a 45% a 60%7. 
 
Enfermagem perioperatória  
 

O CC se caracteriza por um serviço que 
disponibiliza elementos determinados ás práticas 
cirúrgicas, priorizando assistência de qualidade ao 
paciente. As equipes de saúde e enfermagem são 
responsáveis pelo cuidado perioperatório do 
paciente, desde a recepção, até a recuperação pós-
anestésica22. 

A função do enfermeiro no centro cirúrgico á 
tempos atrás, era voltada para fatores gerenciais, 
com isso, seu contato com paciente diminuiu, mas 
com mudanças na sistematização da assistência, o 
enfermeiro de centro cirúrgico viu-se necessário a 
prestação de assistência exclusivo em todas as 
fases do procedimento cirúrgico, mostrando como é 
importante esta etapa para obter êxito no 
tratamento e a recuperação do paciente25. 

Para a enfermagem, o cuidado nesse setor 
surgiu para atender as necessidades e prioridades 
do trabalho clínico, e possui uma dinâmica de 
cuidar centrada na objetividade das ações, com 



 

 

 

destaque na intervenção de natureza técnica que 
destinam-se a recuperação do cliente23. 

O relacionamento da equipe de enfermagem 
com o paciente, permite explicar o procedimento 
cirúrgico, o processo de recuperação, minimiza 
inseguranças, temores e apreensões, 
estabelecendo vínculo através do dialógo24. 

A enfermagem cirúrgica é composta pelos 
cuidados de enfermagem prestados ao paciente 
nos períodos pré, trans e pós-operatório. Estes 
cuidados propõem dar maior conforto e segurança 
ao paciente, minimizando riscos cirúrgicos e 
colaborando para sua rápida recuperação, 
possibilitando assim que ele se reintegre 
rapidamente á sua família e sociedade4. 

De acordo com as normas e rotinas de cada 
hospital, varios procedimentos podem ser feitos na 
unidade de internação, a mesma medida que outros 
acontecem no bloco cirúrgico. Independente do 
local da realização do procedimento, o paciente 
deve ser informado e orientado sobre eles, em vista 
que, no período pós-operatório, não seja 
surpreendido com tubos e dispositivos que não são 
do seu conhecimento, causando-lhe estresse e 
ansiedade. Dessa maneira, as orientações no pré-
operatório são fundamentais, pois possibilitam que 
o paciente compreenda a necessidade de 
realização destes procedimentos, desfaça mitos e 
fantasias referentes à cirurgia, a anestesia, 
colaborando com a sua recuperação30. 



 

 

 

A sistematização da assistência de 
enfermagem perioperatória (SAEP) é um 
seguimento que tem como proposito, manter e 
recuperar a saúde do paciente e de sua família e 
sendo desenvolvido por enfermeiro, com 
conhecimento técnico e científico17.  

As informações e orientações pré-
operatórias que falam dos cuidados, técnicas, 
riscos e benefícios devem ser realizadas em 
linguagem acessível, a fim de tornar o momento 
mais tranquilo, repercutindo na boa recuperação do 
paciente, prevenindo e minimizando os estressores 
do procedimento cirúrgico30. 

O pré-operatório é o período que vai desde a 
indicação da cirurgia até o momento da entrada do 
paciente no CC, tendo como objetivo preparar 
fisicamente e psicologicamente o paciente para 
cirurgia e cuidar dos aspectos  psicológicos que 
envolvem a família4. 

Dentre as varias funções do enfermeiro e de 
sua equipe, sobressa-se a visita pré-operatória que 
dispões grande importância e pode ainda ser 
determinada como um objeto de avaliação 
indispensável para que o enfermeiro do centro 
cirúrgico consiga dados que possam ajudar na 
criação do diagnóstico de enfermagem e 
planejamento das prescrições18. 

A equipe de enfermagem é responsável 
pelos atos de cuidar, um cuidar comprometido com 
a promoção, a proteção, a recuperação e a 
reabilitação da saúde dos indivíduos. As funções 



 

 

 

dessa equipe são variadas e permanentes, são 
responsáveis pelo atendimento direto aos pacientes 
nas 24 horas do dia pela preservação da 
comunicação com os demais profissionais de saúde 
e setores das unidades assistências envolvidos no 
processo cirúrgico4. 

A fase pré-operatória, ocorre a partir do 
preparo do paciente para a intervenção cirúrgica, 
através do jejum operatório, administração de 
medicações pré-anestésicas, estabilização dos 
sinais vitais, preparo psicoemocional através de 
informações sobre o procedimento que será 
realizado, tipo de anestesia, duração e outros1. 

Ações desenvolvidas nesse período pelo 
enfermeiro8: 

 Verificar prontuário do paciente: 
identificação, histórico de enfermagem e 
diagnóstico médico, exames 
complementares e resultados, tipo de 
cirurgia proposta, faixa etária, condições 
biopsicossociais e espirituais, sinais vitais, 
peso e altura. 

 Analisar no formulário de preparo pré-
operatório do setor de internação, a 
assistência programada e observações que 
interessam ao período anestésico-cirúrgico. 

 Visitar e dialogar com o paciente para 
descobrir problemas ainda não resolvidos. 

 Orientar família e paciente sobre problemas 
encontrados e sobre a visita do 



 

 

 

anestesiologista e a aplicação do pré-
anestésico. 

 Anotar em prontuário os problemas 
levantados, as soluções empregadas e os 
resultados obtidos . 
O trans ou intra-operatório é o tempo 

compreendido desde a entrada do paciente no 
centro cirúrgico até a entrada na sala de 
reabilitação pós-anestésica imediata até a alta para 
a clinica de origem e o pós-operatório mediato da 
reabilitação do paciente na clinica de origem até a 
alta hospitalar17. 

O enfermeiro coordenador faz a gerencia da 
unidade do CC no que se diz respeito á 
enfermagem. Necessita planejar, organizar, 
comandar e controlar todo o trabalho a ser 
efetuado, incluindo a previsão e provisão de 
equipamentos, materiais e recursos humanos que 
possibilitem a realização segura do ato anestésico-
cirúrgico. O enfermeiro assistencial tem uma série 
de atribuições. Seu exercício começa com a visita 
pré-operatória, quando o paciente ainda se 
encontra no setor de internação. Se isso não for 
possível o enfermeiro deve recepcionar o paciente 
na sua chegada ao CC. É importante que ao 
recebê-lo, retire rapidamente sua máscara e se 
apresente de uma maneira cordial, enquanto 
aproveita para certificar se o paciente está 
identificado corretamente. Em seguida, o 
enfermeiro assistencial toma consciência das 
anotações que contém no prontuário, 



 

 

 

essencialmente as relativas aos sinais vitais, á 
medicação pré-anestésica e as condições físicas e 
emocionais e as eventuais alergias que o paciente 
possua ou tenha manifestado no pré-operatório.  

Neste momento é preciso verificar4: 
 

 A preparação da região operatória. 

 O emprego correto da roupa. 

 A remoção de joias, próteses e do esmalte de 
pelo menos uma das unhas, para que se possa 
controlar eventual cianose. 

 O preenchimento de impressos próprios do 
CC. 

O enfermeiro assistencial ainda possui outras 
atribuições e responsabilidades, dentre elas: 

 Passar segurança e proporcionar 
conforto e bem estar ao paciente. 

 Conduzir o paciente até a sala de 
cirurgia. 

 Disponibilizar os materiais necessários as 
cirurgias programadas. 

 Assegura o funcionamento seguro dos 
equipamentos e a disponibilidade de 
materiais e equipamentos adicionais. 

 Tomar providências necessárias para que 
a temperatura, a limpeza, a iluminação e 
a umidade da sala de operações estejam 
adequadas. 

 Elaborar escalas do pessoal de 
enfermagem. 



 

 

 

 Supervisionar a assistência de 
enfermagem em todo o momento 
transoperatório. 

 Solicitar a presença de profissionais que 
forem necessários para a cirurgia, tais 
como laboratoristas, radiologistas e 
outros. 

  Ajudar na transferência de pacientes 
para SRPA ou outra unidade , atentando 
sempre ao posicionamento correto de 
drenos, sondas e infusões. 

 Assegurar que a peça anatômica retirada 
foi devidamente encaminhada para a 
patologia pelo circulante de sala. 

Assim que a cirurgia termina, encerra-se o 
período do transoperatório. Então se dá início ao 
pós-operatório, esse período compreende toda a 
fase que se segue á cirurgia e vai até a última 
consulta com o cirurgião. Essa fase é variável em 
função da complexidade da cirurgia e de outras 
circunstancias, como possíveis complicações, 
estado do paciente, entre outros, e pode prolongar-
se por vários meses. Esta etapa subdivide-se em 
recuperação pós-anestésica, pós-operatório 
imediato, pós-operatório mediato e pós-operatório 
tardio4. 

O pós-operatório é o momento após a cirurgia  
que necessita de cuidados até a total reabilitação 
do paciente. É um momento frágil, em que o 
paciente necessita da ajuda dos enfermeiros. Por 
isso, é de suma importância que o enfermeiro 



 

 

 

esteja apito e atento para as necessidades de cada 
paciente17. 

 A fase de recuperação anestésica tem inicio 
como a chegada do paciente á sala de 
recuperação pós-anestésica (SRPA) e 
termina quando deixa esse local. Os 
cuidados de enfermagem nessa fase visam 
promover o restabelecimento do equilíbrio 
fisiológico do paciente, no alívio da dor, nos 
possíveis desconfortos consequentes á 
cirurgia e prevenir e eliminar complicações.  

 O pós-operatório imediato vai desde a alta 
do paciente da SRPA até as primeiras 24 
horas após a cirurgia, mesmo que o paciente 
já tenha deixado o hospital. É importante que 
o enfermeiro do CC visite-o para fazer uma 
avaliação da assistência de enfermagem que 
foi prestada durante o transoperatório e na 
fase de recuperação pós-anestésica. 

 O período do pós-operatório mediato inicia-
se no final das primeiras 24 horas após a 
cirurgia e se estende até a alta hospitalar. O 
tempo de internação varia conforme a 
evolução do paciente e o tipo de operação 
realizada. Compete ao enfermeiro e a equipe 
médica formular o plano mais apropriado ao 
paciente até que ele receba alta do hospital. 

 O pós-operatório tardio tem início com a alta 
hospitalar e dura o tempo que o paciente 
necessitar de atenção especial. Nessa fase 
que ele retorna á consulta para avaliação da 



 

 

 

cirurgia e sua eficiência e retira os pontos da 
cirurgia.  E interessante que o paciente 
continue recebendo assistência, seja por 
acompanhamento ambulatorial ou por visitas 
domiciliares, pois dessa forma e possível 
fazer uma avaliação de como está sendo 
realizado o autocuidado. 
Os cuidados de enfermagem, tanto no pós-

operatório imediato quanto no mediato, tem por 
finalidade ajudar o paciente a se recupera 
totalmente dos efeitos sofridos pela anestesia, 
observar seu estado fisiológico, controlar a dor, 
prevenir complicações e estimular o autocuidado, 
com intuito que o paciente reintegre a vida familiar 
e as suas atividades normais o mais rápido 
possível4. 

A enfermagem perioperatória apresenta-se 
com o intuito de oferecer ao paciente uma 
assistência de qualidade, humanizada e 
individualizada. O enfermeiro age como o protetor 
do paciente durante o período perioperatório9. 

 
Finalidades da sistemática da assistência de 
Enfermagem perioperatória 

 
A SAEP tem como finalidades30:  

 Favorecer assistência integral (holística), 
individualizada, participativa e continuada 
por meio da avaliação e preparos pré-
operatórios imediatos, intervenção de 



 

 

 

enfermagem transoperatória e avalia- ção 
pós-operatória;  

 Propiciar- por meio da integração das ações 
interinstitucionais, interdisciplinares e 
multiprofissionais, níveis favoráveis para o 
ensino da enfermagem perioperatória, nos 
níveis de graduação, pós-graduação e 
educação continuada;  

 Estimular, planejar e desenvolver 
investigações e pesquisas na área da 
assistência e educação da enfermagem 
perioperatória e,   

 Participar do desenvolvimento de 
investigações e busca na área da assistência 
e educação de enfermagem planejadas com 
enfermeiros de outras áreas. 



 

 

 

 
Objetivo da assistência de Enfermagem 
perioperatória 
 
 Na assistência de enfermagem, o paciente 
em período perioperatório, o enfermeiro do centro 
cirúrgico, como um dos agentes da assistência á 
saúde do paciente cirúrgico foca em21: 

 Orientar o paciente, e sua família, a assimilar 
seu problema de saúde, a se organizar para 
o tratamento anestésico-cirúrgico 
apresentado e suas consequências e a 
utilizar seus mecanismo de defesa, 
fisiológicos e psicológicos, ao longo deste 
período 

 Diminuir o possível os riscos relativo ao 
ambiente especifico do centro cirúrgico e da 
sala de recuperação pós-anestésica e a 
utilização dos materiais e equipamentos 
essencial ao decorrer dessa realizações dos 
procedimentos anestésicos-cirúrgicos, assim 
como ajudar na consecução deste 
procedimentos, pela previsão, provisão e 
controle de recursos humanos, em qualidade 
e quantidade necessários.   

 
Atribuições da equipe de Enfermagem 
 

Desde o princípio, a enfermagem em centro 
cirúrgico era responsável por um ambiente 
confortável, seguro e limpo para a realização de 



 

 

 

cirurgias. No ano de 1985 foi sugerido um modelo 
assistencial chamado de Sistema de Assistência de 
Enfermagem Perioperatória (SAEP), com o objetivo 
de promover assistência integral, continuada, 
individualizada, participativa, avaliada e 
documentada no qual a assistência de enfermagem 
é uma intervenção conjunta que proporciona a 
continuidade do cuidado, além de permitir a 
participação da familiar do paciente e possibilitar a 
avaliação do cuidado prestado10. 

A equipe de enfermagem que atua no CC é 
composta por pessoas de vários níveis, com 
diferentes responsabilidades. A quantidade desse 
pessoal varia conforme a complexidade e 
quantidade de trabalho existente na unidade, mais 
em geral a equipe é composta por: enfermeira, 
técnico em enfermagem e auxiliares de 
enfermagem7.  

As competências e atribuições do enfermeiro no 
centro cirúrgico, pode-se dividir em três diretrizes: 
científica (compreensão da linguagem, familiaridade 
técnica e processual com os procedimentos 
cirúrgicos e anestésicos, aderência às orientações 
de controle de infecção, as políticas hospitalares e 
protocolos); prática (capacidade de antecipar a 
necessidade do paciente e da equipe com base na 
experiência clinica adquirida e familiaridade, 
desempenhar uma variação de situações e informar 
as ações de enfermagem tomadas); ética 
(habilidades de enfermagem que se prolongam 



 

 

 

para além das funções técnicas, envolvendo a 
maior empatia com o paciente)12. 

As tarefas de enfermagem no centro cirúrgico, 
por vários motivos haverá limitações a segurar a 
mão do paciente na condução anestésica dando a 
atenção necessária para que este se sinta 
confortável e seguro na mesa de cirurgia25. 

Perante o exposto na constituição da equipe de 
Enfermagem, o enfermeiro ocupa tanto o 
posicionamento de coordenador quanto a de 
enfermeiro assistencial. Isto visto que é ele quem 
planeja, gerencia, administra e realiza atividades e 
procedimentos que acontece na unidade. Dessa 
maneira, no que diz respeito ao gerenciamento 
dessa unidade, podemos verificar que o Enfermeiro 
deve, progressivamente, assumir função de líder e 
coordenador do ambiente, uma vez que é de sua 
competência prever, prover, implementar, avaliar e 
controlar os recursos humanos e também os 
materiais. Desta forma, a propriedade e a eficiência 
de sua pratica podem ser avaliadas pelo decorrer 
do ato anestésico-cirúrgico com o mínimo de risco 
possível para o paciente e pelo contentamento da 
equipe multidisciplinar em trabalhar nesse setor11. 

O enfermeiro pode assumir papel de 
enfermeiro assistencial e, como tal, é o responsável 
por todos os cuidados de enfermagem a serem 
realizados aos pacientes submetidos a alguma 
intervenção cirúrgica. Em alguns locais existe 
também a função do enfermeiro coordenador (ou 
chefe), que responde pela administração da 



 

 

 

unidade no que se refere á enfermagem. Já em 
outras o enfermeiro responde pelas duas funções4. 

Nesse contexto o enfermeiro também 
desempenha assistência ao paciente informando a 
complexidade do procedimento, como será 
realizado e o tempo de duração, atuando na 
administração dos recursos humanos e materiais. 
Como exemplos o agendamento de cirurgias, 
preparo do paciente, supervisão dos profissionais 
da equipe de enfermagem, a provisão de materiais, 
entre outros, sendo esta assistência indireta, 
fundamental para que o procedimento anestésico-
cirúrgico ocorra de modo correto e seguro12. 

Atribuições do enfermeiro assistencial19: 

 Fazer planejamentos de cuidados de 
enfermagem e observar a continuidade da 
assistência fornecida aos pacientes 
cirúrgicos; 

 Prever e prover o CC de recursos humanos e 
materiais fundamentais ao auxilio em Sala 
de Operações (SO); 

 Observar as ações dos profissionais da 
equipe de enfermagem; 

 Verificar a programação cirúrgica 
rotineiramente; 

 Requisitar e verificar o mapa de sangue, 
para a pratica das cirurgias; 

 Fazer escala diária de atividades dos 
funcionários; 

 Verificar o material permanente e 
psicotrópico do setor; 



 

 

 

 Direcionar a desmontagem da sala cirúrgica 
e a condução de materiais especiais; 

 Dar prioridade no atendimento aos pacientes 
em conformidade do grau de complexidade 
clínico e cirúrgico; 

 Verificar materiais e equipamentos precisos 
ao ato cirúrgico; 

 Deixar ambiente cirúrgico confiável e seguro 
tanto para o paciente tanto para a equipe de 
enfermagem; 

 Atender o paciente no CC tendo certeza do 
correto preenchimento dos impressos 
próprios do CC, prontuário, pulseira de 
identificação e exames pertinentes ao ato 
cirúrgico; 

 Ficar junto ao paciente à SO; 

 Ajudar na transferência do paciente da maca 
para a mesa cirúrgica, tendo certeza da 
posição correta de cateteres, sondas e 
drenos; 

 Fazer inspeção física no paciente na entrada 
da sala de operações; 

 Analisar o correto posicionamento do 
paciente para o ato anestésico-cirúrgico; 

 Ajudar no ato anestésico caso haja precisão; 

 Proceder à sondagem vesical, caso haja 
necessidade; 

 Verificar resultados de exames laboratoriais 
feitos no transoperatório; 

 Ajudar na transferência do paciente da mesa 
cirúrgica para maca fazendo breve inspeção 



 

 

 

física para detectar possível evento adverso 
e tendo certeza da correta posição de 
cateteres, sondas e drenos; 

 Falar as ações clínicas para o enfermeiro da 
Unidade Intermediária (UI) e / ou Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), estar junto ao 
paciente sempre que necessário e possível;  

 Atuar junto ao chefe de equipe de anestesia 
e cirurgia na liberação das salas; 

 Providenciar a arrecadação dos pertences 
dos pacientes e anotar em livro próprio. 

 Observar o serviço de limpeza; 

 Conceder a manutenção de equipamentos 
junto aos setores competentes; 

 Fazer relato em livro de ordens e 
ocorrências. 
Partindo do inicio de que o Enfermeiro é um 

profissional atuante do período perioperatório, sua 
atividade é feita sistematicamente. O Enfermeiro 
realiza o levantamento de informações sobre o 
paciente; coleta e organiza os dados do paciente; 
constrói o diagnóstico de enfermagem; amplia e 
planeja um plano de cuidados de enfermagem; e 
qualifica os cuidados em desfecho dos resultados 
obtidos pelo paciente. Desta forma, assimila-se que 
esse processo é utilizado a fim de planejar e 
programar a assistência ao paciente cirúrgico, 
permitindo o caminhamento das demandas da 
unidade e beneficiando a realização dos cuidados 
de forma individualizada e integral11. 



 

 

 

As funções gerenciais do enfermeiro são 
ações com o intuito de assegurar a qualidade da 
assistência de enfermagem e o bom funcionamento 
da instituição. Diante das ações realizadas na 
prática profissional destacam-se: exercício da 
liderança no ambiente de trabalho, 
dimensionamento da equipe de enfermagem, 
capacitação da equipe de enfermagem, 
planejamento da assistência de enfermagem, 
gerenciamento dos recursos e materiais, realização 
de cuidado e/ou procedimentos mais complexos, 
avaliação do resultado das ações de enfermagem e 
coordenação do processo de realização do 
cuidado3. 

Administrar em Enfermagem significa um 
conjunto de ações, coordenar e organizar serviços 
e funções, planejar, detectar os objetivos oferecidos 
pela instituição a fim de alcançá-los, prever, prover 
e estabelecer metas, sistematizar a ordem de 
processos e ações, cuidar direta e indiretamente, 
analisar, coordenar pessoas e situações, agir, 
estruturar o serviço, traçar meios, metodologia e 
utilizar os recursos existentes, educar, integrar e 
saber ouvir, gerenciar recursos humanos e 
materiais, registrar e buscar a qualidade, atenção, 
delegar, causar mudanças, exercer autoridade, 
servir, persuadir, ter comunicação eficaz e ter 
flexibilidade14. 

O enfermeiro possui como função de líder 
coordenar do ambiente, uma vez que é de sua 
competência prever, prover, implementar, avaliar e 



 

 

 

controlar os recursos humanos e materiais .Uma 
das principais designações do enfermeiro é a 
implementação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem Peri operatória (SAEP). O 
profissional possui a capacidade e habilidade para 
coletar e organizar dados sobre o paciente, 
estabelecer o diagnóstico de enfermagem, 
desenvolver e implementar um plano de cuidados 
e, também, avaliar os cuidados em termos de 
resultados alcançados pelo paciente12. 

No regime administrativo, o gerenciamento e 
a supervisão são os mais aplicados pelas 
enfermeiras de centro cirúrgico. Os aspectos que 
consideramos neste item são pertinentes à escala 
de funcionários (escala de serviço diário, controle 
de folgas, férias, faltas, assim como da sala de 
cirurgia escalada)... Quanto ao material se está 
adequado para a cirurgia “... e se o equipamento 
está em bom estado e é adequado". O 
gerenciamento administrativo é um modo que a 
enfermeira faz para coordenar o trabalho coletivo, 
que é o cuidar do paciente no período do ato 
cirúrgico. No objeto "administrar" em poucas falas 
das enfermeiras, não obtém um planejamento para 
a prática administrativa, tendo um distanciamento 
dentre as verdadeiras necessidades do serviço e a 
prática realizada15. 

A criatividade e a inovação são recursos que 
os profissionais de enfermagem estão utilizando 
cada vez mais para a realização de seu trabalho, 
inclusive em local repleto de medo e incertezas 



 

 

 

como o CC. O enfermeiro é o profissional que 
aplica essas competências, pois, às vezes, é 
necessária a busca por soluções imediatas e 
inéditas para prestar uma assistência segura, 
prevendo riscos e aprimorando a qualidade. Do 
ponto de vista dos autores, as organizações estão 
cada vez mais buscando profissionais com essas 
competências, aliadas a uma assistência 
humanizada na prestação dos serviços26.  

O enfermeiro de centro cirúrgico age tanto na 
coordenação quanto na fiscalização dos exercícios, 
tornando-se responsável pelo bom ritmo da 
unidade. Suas atividades consistem em um 
conjunto de etapas sistematizadas e inter-
relacionadas de ações de cuidado ao paciente que 
lá é admitido, suprindo suas carências no período 
pré, trans e pós-operatório, focando constante no 
cuidado de forma integral. O enfermeiro deve, cada 
vez mais, responsabilizar-se pela função de líder e 
coordenador do local, uma vez que é de sua 
competência e elaborar o histórico de enfermagem 
dos pacientes, coletar, priorizar e organizar dados, 
instituir o diagnóstico de enfermagem, identificar os 
resultados esperados, desenvolver e implementar 
um plano de assistência de enfermagem, avalia os 
cuidados através dos resultados alcançados, 
prever, prover, implementar, avaliar e controlar os 
recursos humanos e, também, os materiais12,13. 
No componente administrativo compete ao 
enfermeiro8: 



 

 

 

 Controlar e avaliar sistematicamente através 
de instrumentos ou critérios, o pessoal, 
material, equipamentos, rotinas, normas, 
objetivos e procedimentos do CC, bem 
como, a ocorrência de infecção e assistência 
prestada ao paciente pelas diferentes 
equipes. 

 Estudar a ocorrência de mudanças e sua 
aplicação conforme a avaliação e resultados. 
O enfermeiro deve se atualizar e estudar 
mudanças, buscando ajuda e colaboração 
da equipe para o melhor replanejamento8. 

Na rotina de um centro cirúrgico o enfermeiro 
está mais centrado nos aspectos de gerenciamento 
e administração do setor, para garantir o 
funcionamento das cirurgias, porém, na função 
deve ponderar entre a administração das questões 
burocráticas que lhe são atribuídas e aquelas 
inerentes ao processo de cuidados ao paciente .O 
papel assistencial é de suma importância, visto que 
compete ao enfermeiro a assistência ao paciente e 
à família, sendo que a comunicação entre todos os 
indivíduos envolvidos é fundamental para a 
continuidade do cuidado12. 

O centro cirúrgico é um território desconhecido 
para o cliente, repleto de pessoas que expõem e 
invadem seu corpo. Desta forma, o enfermeiro deve 
orientar sua equipe para que os mesmos não se 
tornem profissionais mecanizados, ao ponto de 
atender o cliente como se esses fossem meras 
máquinas. A comunicação nesse local deve ser 



 

 

 

pautada e instrumentalizada, usufruindo de um 
diálogo que proporcione conforto e equilíbrio 
emocional para o cliente nesse momento27. 
No entanto, a área de enfermagem, no que diz 
respeito às atividades assistenciais e gerenciais, 
envolve ações com complexidade e especificidade, 
o que demanda conhecimento e estudos de modelo 
de gestão na aquisição de novas ferramentas que 
possam viabilizar o trabalho. A tendência nas 
organizações de saúde é a busca de competências 
que auxiliem os profissionais nas suas 
necessidades, em especial nos serviços de 
gerência. Cabe, portanto, ao enfermeiro gestor 
estar atento e preparado às mudanças, buscando 
alternativas sustentáveis para o serviço de 
enfermagem, contribuindo com a organização de 
saúde na melhoria da gestão, o que impacta o 
atendimento aos clientes26. 

Em busca de técnicas modernas e 
inovadores, o CC está em constante evolução 
tecnológica, utilizando inúmeros equipamentos para 
suprir o atendimento em diferentes especialidades 
médicas. Para isso, a atuação do enfermeiro deve 
ser baseada em um processo de trabalho 
planejado, com uma série de ações integradas, 
para proporcionar uma assistência adequada ao 
cliente, à equipe cirúrgica e de enfermagem, como 
serviços gerais e de manutenção, entre outros28. 

O técnico em Enfermagem age diretamente com 
o enfermeiro assistencial, colaborando na 
prevenção e no controle dos riscos físicos que 



 

 

 

podem ocorrer aos pacientes no CC. Age ainda na 
manutenção dos aparelhos e equipamentos, na 
identificação e no encaminhamento das peças 
cirúrgicas aos laboratórios e no controle do prazo 
de validade dos materiais submetidos à 
esterilização. Tanto os técnicos quanto os auxiliares 
de enfermagem necessitam participar de 
programas de treinamento ofertados pela 
instituição, e a equipe em sua totalidade deve 
cumprir as normas e rotinas institucionais. Mas no 
CC, a função mais frequente desempenhada por 
técnicos e auxiliares é a de circulante de sala de 
cirurgias, que possui atribuições de atendimento 
direto das solicitações da equipe no decorrer do ato 
cirúrgico, verificação e controle de equipamentos 
exigidos pela cirurgia e posicionamento adequado 
dos pacientes. No caso da função de 
instrumentador for desenvolvido pelo funcionário da 
instituição hospitalar, o ideal é que seja feito por um 
técnico em enfermagem com especialização em 
instrumentação cirúrgica4,7.                     

Qualquer cirurgia, normalmente, causa 
apreensão ao paciente. Escuta-lo, procurar 
conhecer as suas preocupações e tentar esclarecê-
lo, pode ajudar para aumentar a sua confiança no 
tratamento escolhido. Vários estudos têm 
demonstrado que o paciente tem reação mais 
cooperativamente após a cirurgia, quando é 
antecipadamente esclarecido e tem oportunidade 
de esclarecer suas preocupações relativas a ela. É 
de fundamental relevância que o paciente esteja 



 

 

 

apito de que o sucesso da cirurgia depende em 
grande parte da sua participação ativa no momento 
adequado20. 
 
Cotidiano da enfermagem no centro cirúrgico 

 
 O estilo de vida contemporâneo, aliado às 
condições de trabalho a que muitos profissionais de 
saúde estão expostos, tornou-se uma das 
preocupações e que podem influenciar o bem-estar 
psicossocial do indivíduo. Entre os problemas mais 
comuns, está o estresse, que coloca diretamente 
em risco a saúde dos membros da organização, e 
tem como consequência o desempenho ruim, a 
baixa moral, a alta rotatividade, o absenteísmo e a 
violência no ambiente de trabalho28. 
  Em se tratando de enfermeiros atuantes em 
ambientes fechados, o risco de desenvolver 
problemas de saúde é ainda maior. Segundo o 
estudo realizado, a maioria dos trabalhadores de 
enfermagem encontram-se em uma exposição 
intermediária ao estresse ocupacional29. 

Além das funções assistenciais competentes 
exclusivamente aos enfermeiros, os 
desenvolvimentos de procedimentos de intervenção 
vêm demandando novas práticas não relacionadas 
diretamente ao cuidado, como o controle de 
infecção hospitalar, o controle de qualidade, a 
captação de órgãos, a gerência da higiene 
hospitalar, entre outros. Porém, essas novas 



 

 

 

funções não devem de forma alguma desmerecer 
ou atrapalhar os serviços assistenciais ao cliente26. 

Muitas atividades são desenvolvidas pelo 
enfermeiro do centro cirúrgico, e o seu estilo de 
liderança condiciona diretamente o sucesso ou 
fracasso de suas atividades, como enfatiza Spagnol 
(2005). Por trabalhar em um local em que há 
equipes multiprofissionais atuando, o bom exercício 
de sua gerência é fundamental. Para isso, o 
enfermeiro precisa deixar de supervalorizar 
somente o controle, a hierarquia, a ordem e a 
impessoalidade, para que assim possa ter uma 
prática que viabilize um processo de trabalho com 
base no diálogo, na participação e no debate junto 
à equipe, adotando, então, melhores decisões. 
Os hospitais estão atendendo pacientes cada vez 
mais graves, e estes, em alguma fase de seu 
tratamento, dependerão de procedimentos 
realizados dentro do CC. É um equívoco grave 
considerar o CC como apenas mais uma unidade 
do hospital; este deve ser visto como o coração do 
mesmo, o qual, não raramente, recebe pacientes 
em condições de morte iminente. Portanto, um 
planejamento deve ser dimensionado para atender 
os casos previstos e também os imprevistos28. 
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Aline Rodrigues Bastos Sutero 
Bruna Selene Pires Silva 

Dulcineide Rosa da Conceição 
Josiane Pinheiro dos Santos 

Lilian Feitosa dos Santos 
Lisianne Kassia Santos Soares 
Maria Carolina da Silva Moura 

Paulo Henrique Pires Godoi 
Raquel Emanuelle Marques da Silva 

Rayne da Conceição Costa 
Suelen Oliveira Gama 

Sueli Moreira de Souza Rocha 
Taynara Maria Estevam da Silva 

 

Dentre as diversas funções do enfermeiro 
temos também a administração, e assim como sua 
função primordial do cuidar direto ao paciente ser 
embasada por teorias, a administrativa não é 
diferente. E assim como qualquer ciência, a 
administração de enfermagem é embasada pelas 
teorias administrativas. 

Desde o princípio quando surge a profissão, 
por Florence Nightingale em 1854 já se tem o 
conceito de divisão de tarefas, onde a única 
diferença entre as funções é que a administrativa 
abrange o paciente/cliente em todo seu cuidado 
seja de forma direta ou não.  
                                                             
9 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

Diversas teorias abrangem a administração 
em enfermagem, podendo citar como exemplo 
Teoria Clássica por Henri Fayol, onde define o ato 
de administrar como prever, organizar, comandar e 
controlar, visando hierarquia e ainda a divisão do 
trabalho como princípio reconhecendo a harmonia e 
união da equipe como força para manter a 
empresa. 

Temos também a Teoria das Relações 
Humanas criada por Elton Mayo onde acaba com o 
conceito de que a divisão e fragmentação do 
trabalho seja a forma mais eficiente, 
compreendendo as necessidades humanas e 
visando uma descentralização dos processos e 
valorizando a confiança nas pessoas. Trazendo o 
conceito de LIDERANÇA. 

A Enfermagem é uma prática social – 
inserida como instrumento do processo de 
produção em saúde tendo como objeto de seu 
trabalho o acompanhamento do processo saúde-
doença de indivíduos e coletividades.  Como 
finalidade o processo de cuidar - entendido de 
forma multidimensional compreendendo 
procedimentos técnicos, mas também 
demonstrações de afetividade, paciência, carinho e 
respeito, dentro de uma concepção ética, 
valorizando princípios e valores humanos, 
enfatizando os processos interativos e de 
aproveitamento da energia criativa, emocional e 
intuitiva; se operacionalizando através das 



 

 

 

dimensões desse cuidar – assistir, gerenciar, 
ensinar e investigar. 

E como o trabalho em enfermagem se 
operacionaliza por processos de trabalho 
particulares mas que estão inter-relacionados entre 
si, sendo eles os processos de trabalho - Assistir, 
Gerenciar, Pesquisar e Investigar, para 
concretizarmos o processo de trabalho gerenciar na 
enfermagem fazemos uso do processo 
administrativo que é composto pelas funções 
administrativas – planejamento, organização, 
direção, coordenação e controle. Tendo sempre 
como finalidade última de nosso trabalho o cuidar. 
E neste capitulo, vamos demonstrar como se dá 
esse processo para o enfermeiro se engajar na 
função administrativa, com todas oportunidades e 
peculiaridades do cargo. 
 
1. Preparação acadêmica para o Enfermeiro 
que deseja se engajar na área administrativa 

 
Diferente de décadas passadas, onde o 

profissional de Enfermagem tinha sua atenção 
voltada unicamente para a assistência direta e 
cuidados com o paciente, atualmente, o que se vê é 
sua área de atuação se estender por áreas antes 
desconhecidas e um tanto incomuns para o ofício. 
A assistência agora divide espaço com o 
Gerenciamento em Enfermagem, possibilitando ao 
enfermeiro atuar também na área administrativa do 
seu ambiente de trabalho. 



 

 

 

Assegurado legalmente por meio da 
Resolução COFEN-260/2001, o gerenciamento 
abrange os processos administrativo e clínico, 
sendo o gerenciamento administrativo concernente 
à coordenação de recursos visando a oferta de uma 
assistência de enfermagem de qualidade e isenta 
de riscos a pacientes e familiares, em outras 
palavras, esse tipo de gerenciamento administra os 
processos gerenciais  e clínico-assistenciais de 
forma integrada, afinal, além de ter ligação com 
assuntos de cunho econômico-financeiros da 
instituição, também participa de decisões 
organizacionais em alinhamento tanto com o 
planejamento estratégico como com a integralidade 
do cuidado, ao passo que o gerenciamento clínico 
faz referência à coordenação da assistência 
prestada ao usuário do serviço no atendimento de 
suas necessidades. 

O acúmulo de funções com considerável 
relevância e a ampliação das atribuições e 
responsabilidades do profissional de enfermagem 
passam, então, a exigir do mesmo um limiar de 
conhecimento abrangente e aprofundado, além de 
capacitação específica para que se tenha um bom 
desempenho em suas novas atribuições.  

Considerando a perspectiva de uma 
formação generalista, a Portaria n.º 1.721/94, do 
Ministério da Educação, considera que o perfil do 
enfermeiro deve ser dotado de competências que o 
possibilitem desenvolver suas atividades de forma 
que contemplem as ações de promoção, proteção e 



 

 

 

recuperação da saúde, considerando um parâmetro 
composto por quatro áreas fundamentais: a 
assistência, a gerência, o ensino e a pesquisa. 
Logo, o enfermeiro que ambiciona prestar serviços 
que vão além da assistência carece de um maior 
investimento em sua qualificação. 

Se tratando das qualidades que um gerente 
em enfermagem deve apresentar, Sette pondera a 
necessidade de se ter capacidade e saber utilizar, 
de forma organizada, dinâmica e eficaz, recursos 
humanos e materiais disponíveis, mantendo a 
motivação e a moral de sua equipe elevada, 
alcançando os objetivos propostos e a melhoria 
organizacional”. (SETTE, 1997).  

Apesar de grande parte da aptidão 
necessária para se tornar um enfermeiro gestor 
estar vinculada à inclinação nata do indivíduo à 
facilidade de liderar combinada ao interesse em 
administrar, o mesmo deve buscar capacitar-se 
academicamente para tal e buscar aperfeiçoamento 
de suas técnicas, pois, embora o indivíduo 
mantenha seu interesse inteiramente voltado para o 
‘administrar’, sabe-se que a área assistencial e a 
administrativa caminham paralelamente, em 
unidade.  

Agora que já estamos esclarecidos a 
respeito das características e diferenciações entre 
as esferas assistencial e administrativa, podemos 
trilhar o caminho que nos levará a ingressar na área 
administrativa de uma organização de saúde. 
Vamos falar sobre qualificação! 



 

 

 

O primeiro requisito para se tornar um 
enfermeiro locado na área administrativa é, claro, 
possuir graduação em Enfermagem. O curso, que é 
de nível superior, possui uma carga horária de no 
mínimo 4.000 horas estipulada pelo Ministério da 
Educação (MEC), que, por sua vez, também 
regulamenta a carga horária de todos os outros 
cursos superiores no Brasil. Com base nesse 
princípio é que, parte das universidades 
reconhecidas pelo MEC distribui estas horas em 
cursos com duração de quatro anos, porém, é 
comum encontrar também graduações com 
duração de cinco anos. 

Segundo consta no Regulamento do Perfil de 
Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais 
(2012) o enfermeiro deve possuir  

 
um conjunto de conhecimentos, capacidades e 
habilidades que mobiliza em contexto de prática 
clínica que lhe permitem ponderar as 
necessidades de saúde do grupo-alvo e atuar em 
todos os contextos de vida das pessoas, em 
todos os níveis de prevenção.  
 

Assim como deter domínio do conhecimento 
e das competências adquiridas, e manter estreita 
relação com a responsabilidade e a ética. Fazer 
uso de competências de cunho Legal, manter o 
controle na qualidade da prestação e gestão de 
cuidados e, claro, do desenvolvimento profissional, 
também agregam positivamente no perfil do 
profissional de enfermagem. 



 

 

 

Após graduado em Enfermagem, o 
enfermeiro tem a opção de especializar-se em 
Gerenciamento (de Unidades e Serviços de 
Saúde), o que lhe dará isso dará conhecimentos 
específicos e essenciais para a área em que deseja 
atuar, e irá, também, impulsioná-lo para o 
desenvolvimento de habilidades e de uma postura 
de caráter colaborativo e proativo que serão, em 
seu campo de atuação, diferenciais na construção 
de relações entre a equipe que o mesmo estará 
administrando, favorecendo, consequentemente, a 
consumação de um bom relacionamento 
interpessoal. Em suma, o gerenciamento objetiva a 
otimização dos recursos, aumentando a produção 
dos serviços ao mesmo tempo em que reduz custos 
e possibilita a eficiência dos procedimentos, o que 
resulta em consequente qualidade da assistência.  

Em resumo, a especialização em Gestão em 
Enfermagem, tem como fim capacitar profissionais 
graduados para atuarem nas áreas de gestão de 
serviços de saúde, podendo ser eles de cunho 
público e/ou privado, profissionais estes que 
estarão aptos a intervirem na realidade social, 
política, ou até mesmo econômica da organização a 
que estarão postos. Noções de gestão dos recursos 
humanos, físicos, materiais, financeiros e de 
informação também estarão inclusos nessa 
habilitação.  

Assim, o profissional terá embasamento para 
compreender e identificar situações passíveis de 
intervenção e, caso necessário, conseguirá propor 



 

 

 

ações previamente planejadas capazes de 
potencializarem a efetividade do cuidado ao 
paciente, garantindo a qualidade do serviço 
prestado aos seus clientes, e, tornando mais 
próximos os resultados esperados de uma boa 
administração/gestão da organização de saúde em 
questão. Para especializar-se, o profissional 
precisará dispor de 300 a 400 horas de estudo além 
de sua prática profissional, portanto o acadêmico 
dispõe de varias oportunidades no âmbito 
administrativo, que serão descritas a seguir. 
  



 

 

 

1.1 Enfermeiro Gestor 

  
“A gestão pode ser definida como a "arte de 
pensar, de decidir e de agir, é a arte de fazer e 
obter resultados. Isso significa dizer que para o 
desempenho do papel de gestor é preciso 
transcender o domínio da técnica e incorporar 
habilidades relacionadas à criação, intuição e 
interação.” (Munari et al. 2004) 

 
 Segundo Ventura et al. 2016, Na literatura 

não tem-se definido os limites e as formas de 
participação dos enfermeiros na administração do 
patrimônio institucional.  Estas deveriam ocorrer de 
forma interdependente, mas são analisadas de 
forma isolada das demais funções deste 
profissional, variando assim de acordo com a 
estrutura hierárquica e filosofia da organização.   

Segundo Ventura et al. 2016, O trabalho do 
enfermeiro e da enfermagem, tem sido favorável 
para os processos organizacionais e para o 
desempenho do pessoal de saúde. No dia a dia das 
instituições hospitalares os enfermeiros atribuem-se 
de forma compartilhada atividades gerenciais e 
assistenciais, desempenhando papel central nos 
sistemas de saúde e no atendimento de indivíduos 
e família, participando de ações relacionadas ao 
gerenciamento de recursos institucionais, estrutura 
predial, atendimento das demandas da equipe, do 
paciente e família. Diretamente ligada ao trabalho 
da enfermagem tem-se a compreensão da 
dinâmica dos serviços hospitalares, onde se 
encontra a maior quantidade de profissionais com o 



 

 

 

cuidado direcionado ao paciente, na administração 
dos serviços e dos recursos necessários à 
assistência.  

Para Ruthes et al. 2009, Nas entidades de 
saúde, a gestão não transfere das demais 
organizações. A gestão é vista como um conjunto 
de saberes, capacidades e treinos dos indivíduos, 
que lhes deixa fazer trabalhos úteis, com diferentes 
níveis de dificuldade e especialização.  Pode-se 
dizer que é o objeto de uma nova ciência que está 
surgindo, baseada em princípios de sistemas, 
visando o alcance de fatos certos no foco e no 
valor. 

Ruthes et al. 2009, Relata que habilidades 
humanas são o que possuímos para ser 
aperfeiçoado, utilizado e instigado nas 
organizações.  Muitos presumem que os seres 
humanos são como recursos, alguns especialistas 
preferem ver estes como talentos. Mas o corpo 
social os qualifica humanos e, assim, temos de 
seguir percebendo a pessoa como capital ou, em 
outras palavras, como recursos humanos. 
Trabalhar com pessoas é uma atividade que requer 
uma solidariedade constante e a complexidade do 
assunto requer um contínuo aprimoramento do 
técnico. É importante ressaltar que o enfermeiro 
também é um líder da administração de pessoas 
interagindo de forma direta e continuamente com a 
equipe de trabalho. Por assim ser, o gestor de 
enfermagem e cada enfermeiro, como líder, são 
responsáveis pela gestão do capital humano. 



 

 

 

Trigueiro et al. 2014 Descreve que o 
Processo de Enfermagem (PE) constitui uma 
atividade racional deliberada, por meio da qual as 
ações assistenciais são abordadas de maneira 
ordenada e sistemática, viabilizando um melhor 
direcionamento ao trabalho do enfermeiro, além de 
adaptar-se como meio para avaliar a qualidade dos 
cuidados profissionais. O (PE) orienta os 
profissionais a tomarem decisões, preverem e 
avaliarem os resultados das ações do cuidar.  

 Munari et al. 2004, Diz que para que o 
profissional da enfermagem possa praticar a 
administração de maneira eficiente, a percepção do 
desenvolvimento e aplicação dessas habilidades na 
sua prática profissional é uma necessidade. Deste 
modo, o exercício da função do gestor em saúde 
precisa focar o desenvolvimento e avanço da 
definição da função do enfermeiro nas entidades de 
saúde, priorizando a atuação nas quatro áreas 
básicas de assistência, administração, ensino e 
pesquisa. Por sua vez, precisa o enfermeiro estar 
atento as perspectivas das políticas públicas de 
saúde de mercado, pelo fato dos modelos que 
foram empregados até agora não atenderem ao 
efetivo momento da sociedade, o que propõe a 
necessidade de mudanças. 

 



 

 

 

 
No fazer diário do enfermeiro, desafios são 
encontrados, dentre eles, a falta de segurança 
que o ser humano apresenta para com o seu 
semelhante, dar e receber um feedback do outro, 
a inexistência de empatia e a insegurança, 
tornando as relações superficiais, trazendo 
poucos resultados positivos à convivência diária.  
Contudo, a melhoria de habilidades no campo 
das relações humanas, está tão presente na 
atualidade e pouco explorado no cotidiano do 
gestor em saúde, este deve ser objetivo daqueles 
que pretendem ter uma atuação mais 
competente e assertiva como gestor. O 
desenvolvimento da competência interpessoal é 
uma ferramenta poderosa para modificar a 
prática gerencial do enfermeiro. Esta possibilita a 
formação de um líder que possa avaliar e 
dimensionar os problemas de forma global, 
erguendo interações significativas que 
possibilitam exercer o papel com transparência e 
segurança. (MUNARI et al. 2004) 

 
1.2 Enfermeiro Presidente 

 
Enfermeiros que atuam na presidência do 

COREN, que são filiados ao conselho internacional 
de enfermagem, são responsáveis pela fiscalização 
e pela normatização os exércitos das atividades 
prestadas pelo enfermeiro, auxiliares e técnicos, 
com isso zelam pela qualidade dos serviços 
prestados, e cumprem todas as leis do exercício 
profissional. 
 As principais atividades que o enfermeiro 
presidente do COFEN deve avaliar no seu regime 



 

 

 

de atuação e a normatizar e expedir instruções para 
uniformizar um bom padrão de funcionamento de 
todos os conselhos regionais, fazer a aprovação 
por ano de todas as contas e propostas de 
orçamento, remetendo aos órgãos competentes, 
sempre estar promovendo eventos e campanhas 
para o aperfeiçoamento de todos os profissionais 
que atuam na área, para que estejam sempre 
atualizados com as regras de ética e de todos os 
parâmetros que devem ser seguidos. 
 Em relação aos COREN as atividades 
primordiais para um bom funcionamento das 
atividades são fazer a deliberação sobre a inscrição 
no conselho, da mesma forma com o cancelamento 
da participação, monitorar e disciplinar os 
exercícios prestados pelo profissional observando 
sempre as diretrizes gerais geradas pelo COFEN, 
expedir a carteira de identidade de cada 
profissional, para que possa atuar em qualquer 
parte do território nacional, decidir assuntos 
referentes à ética profissional, impondo cabíveis 
penalidades de preciso, 

Fazer a elaboração anual de todo orçamento 
do projeto se seu regime, que são avaliados e 
submetidos à aprovação ou não do COFEN, eleger 
com as demais unidades regionais sua diretoria e 
seus delegados eleitores. 
 Os líderes dessas organizações autônomas 
trabalham com um sistema que se aplica em 27 
estados brasileiro, fazendo também um controle 
total da quantidade de profissionais que entram na 



 

 

 

área todos os anos por que não basta só fazer a 
conclusão do curso e necessário também que 
realize uma inscrição que identificar o profissional 
na região que ele atuar, fazendo assim um controle 
de todo trabalho realizado pelo mesmo pois tudo 
que ele realizar terá que ter uma assinatura e 
obrigatoriamente ser realizado um relatório com seu 
número de inscrição do COREN. 
 No novo código de ética promovido pelo 
presidente atual do cofen compreende um 
componente de conhecimentos científicos e 
técnicos, que são reproduzidos por um conjunto de 
praticas políticas e éticas que se possa se 
processadas pelo ensino. O profissional de 
enfermagem participa, como integrante da equipe 
de saúde, das ações que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa 
dos princípios das políticas públicas de saúde e 
ambientais, que garantam a universalidade de 
acesso aos serviços de saúde, integralidade da 
assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização 
político-administrativa dos serviços de saúde. 

Em relação ao COREN DF a respeito a 
presidência compete  presidir e administrar o 
COREN-DF, representá-lo judicial e 
extrajudicialmente perante os poderes públicos, 
entidades privadas e em todas as relações com 
terceiros, podendo designar representantes e 
procuradoria, cumprir e fazer cumprir a legislação 



 

 

 

em vigor, inclusive os Acórdãos, Resoluções, 
decisões e todos os demais atos e provimentos do 
COFEN e do COREN-DF ,convocar a Assembleia 
Geral , convocar, presidir, suspender e encerrar as 
reuniões do Plenário e da Diretoria, determinar as 
pautas respectivas, manter a ordem no recinto, 
concedendo, negando ou cassando a palavra, 
quando julgar necessário fazê-lo. 
  Estabelecer a ordem de precedência a ser 
observada quando da convocação de suplente, 
para substituição de membro efetivo, em caso de 
falta ou impedimento eventual e para efeito de 
“quorum” na hipótese de ausência de conselheiro 
às reuniões do plenário, instalar e presidir as 
solenidades, seminários e outros eventos 
realizados pelo COREN-DF, podendo delegar 
esses encargos a outros Conselheiros ou 
personalidades. 
  Atualmente o presidente eleito do COFEN, 
Manoel Carlos Neri dedicou o mandato aos 
profissionais de Enfermagem, que trabalham 
diuturnamente para garantir o sustento de suas 
famílias e a assistência aos pacientes. O presidente 
destacou a importância do trabalho articulado com 
os Conselhos Regionais, presentes na cerimônia, 
Manoel ressaltou seu compromisso com a 
Enfermagem e a força de profissão, que responde 
por cerca de 60% dos trabalhadores na área de 
Saúde.  
 



 

 

 

1.3 Líder do setor 
 
O profissional que exerce liderança do setor 

de enfermagem devera assume a  tarefa de 
coordenar a equipe de enfermagem, e por isso 
necessita desenvolver trabalhos que favoreçam a 
condução equilibrada de um grupo heterogêneo, 
transmitindo segurança e competência  na tomada 
de decisões. 

Na equipe de enfermagem o enfermeiro do 
setor é o profissional mais apto para exercer a 
competência da liderança. O líder deverá colocar 
sua posição diante de sua equipe de enfermagem 
colocando suas responsabilidades e metas a serem 
cumpridas. 

Segundo Silva et al. 2013, o trabalho do 
enfermeiro líder, nas instituições de saúde, visa ao 
alcance de objetivos comuns à instituição, dando 
um atendimento de qualidade ao paciente visando 
as necessidades de cada paciente. Neste caso, a 
liderança na enfermagem, como um fenômeno de 
grupo, será entendida pelo líder como um desafio 
no sentido de compartilhar ideias e recursos para 
satisfação de clientes e profissionais. 

Para ser um líder de um setor e importante 
ter:   Responsabilidade, comunicação, saber ouvir, 
ser pontual, visão , competência profissional , 
trabalho em equipe, exemplo bons lideres também 
agem por meio de exemplo ,iniciativa o líder de um 
setor precisar ter iniciativa de trabalhar em cima de 
uma ideia ate o ponto de sua implementação 



 

 

 

,resiliência ,habilidades de trabalhar de lidar com 
pessoas. (SILVA et al. 2013) 

De forma como se dá a transmissão de 
mensagens interferirá no resultado esperado pela 
equipe de enfermagem. A comunicação está no 
núcleo da liderança, uma vez que esta 
comunicação e clara compreensível o trabalho será 
mais proveitoso todos de sua equipe sairão  mais 
motivados a fazer seu trabalho. A comunicação na 
atuação do enfermeiro está ligada a processos 
gerenciais com interface no exercício da liderança. 
“Não existe liderança sem comunicação”. (SILVA et 
al, 2013). 

A comunicação e o gerenciamento são 
fatores primordiais nas relações profissionais e 
pessoais de um enfermeiro líder, alem disso 
precisa-se também ser integro, determinado, 
dedicado, ter bom senso, autoconhecimento e bom 
humor para uma boa liderança. 

Um dos maiores atributos que tem que haver 
em um líder é a motivação, pois ela irá estimular o 
indivíduo a agir de acordo com a necessidade e 
ambos ficaram satisfeitos e sentira que tem 
capacidade maior para agir tanto em relações 
pessoais como profissionais. 

O enfermeiro líder tem a responsabilidade de 
motivar sua equipe para se conseguir um melhor 
resultado, mostrando que todos são capazes, 
criativos e com potencial para desenvolver um 
trabalho de qualidade. E assim um enfermeiro líder 
se torna capaz de realizar um trabalho de 



 

 

 

excelência resolvendo qualquer conflito, trazendo 
soluções, tomando decisões e se tornando cada 
vez mais apto para assumir liderança e com a 
melhor comunicação para atender cada vez bem 
seus clientes e sua equipe. 

 
1.4 Enfermeiro Auditor  

 
Em termos a auditoria em enfermagem 

compreende observar, intervir, certificar e examinar, 
avaliar os cuidados de enfermagem registrados em 
prontuários impressos ou eletrônicos. A auditoria 
visa avaliar os cuidados de enfermagem dentro das 
rotinas hospitalares, concluindo e apontando se há 
necessidades do treinamento da equipe por meio 
de reciclagem ou de treinamentos  

Como o avanço da tecnologia mundial, os 
artigos médicos- hospitalares mudam 
constantemente, isso requer que o enfermeiro 
auditor seja ágil, que tenha conhecimentos para 
conversar e saber negociar, manter sempre 
atualizados sobre as novidades lançadas no 
mercado como: medicamentos, materiais, novos 
produtos e equipamentos, por isso é importante 
estudar e revisar artigos embasados em evidencias 
antes de expor qualquer produtos 

O enfermeiro auditor tem diversas funções, 
Segundo Souza (2000), o enfermeiro auditor 
analisa as condições de estruturas básicas da 
assistência prestada pela enfermagem, emite 
parecer do que foi auditado, ajuda na interação 



 

 

 

multidisciplinar da equipe, o auditor interno ´pode 
propor alternativas quando o mesmo encontra 
vazamentos de recursos econômicos na instituição. 

De acordo com a evolução histórica, os 
registros e contabilidade já existiam desde 2.600 
A.C, porém só na Revolução industrial ocorrida no 
século XVII as instituições viram a importância da 
pratica da auditoria. Em 1955 foram publicadas as 
primeiras auditorias de enfermagem n’os Estados 
Unidos, mas desde 1918 nos Estados Unidos essa 
pratica já era vivenciada pelo médico George Gray 
Ward. 

No brasil as funções do enfermeiro auditor é 
amparada pela resolução do COFEN 266/2001, 
tendo como profissional habilitado para essas 
funções o enfermeiro, para ser um enfermeiro 
auditor deve ter formação de nível superior, estar 
credenciado a uma instituição de saúde, ser 
eficiente, ter bom desempenho, entender de 
processos administração no contexto hospitalar.   

Há três tipos de métodos na auditoria em 
enfermagem a operacional ou prospectiva que é 
semelhante a auditoria concorrente e a 
retrospectiva, a forma de intervenção se divide em 
interna ou externa, em tempo continua ou periódica, 
de natureza especial ou regular e quanto ao seu 
limite pode ser total ou parcial. Porem essas 
classificações sofrem modificações, pois depende 
da finalidade do processo para sua execução que 
pode ser de caráter analítica ou operativa. 



 

 

 

 A auditoria retrospectiva observa os fatos em 
relação ao tempo, é uma auditoria de 
revisão de contas hospitalares, feita quando 
o cliente já recebeu alta.  É a mais escolhida 
pelas instituições. 

 A auditoria operacional ou prospectiva, 
compreende a em entrevista ao cliente e 
revisão do prontuário, faz-se uma análise 
pericial do procedimento antes de ser 
executados, feito durante a internação, é 
semelhante a auditoria concorrente.  

 A auditoria concorrente é uma pré-auditoria 
feita durante o período que o cliente estar 
envolvido em um atendimento ambulatorial 
ou hospitalar, são feitos avaliação dos 
procedimentos médicos antes de executa-
los. 

As intervenções são classificadas em interno ou 
externo. 

 Auditoria interna:  é feita pela própria 
instituição e por funcionários contratados, 
são profissionais capacitados e treinados. Há 
uma desvantagens, por ser um funcionário 
contratado pela instituição, o enfermeiro 
auditor acaba criando vínculo afetivo no 
trabalho e o seu desempenho para o 
desenvolvimento administrativo acaba 
perdendo o seu real efeito. 

 Auditoria externa também conhecida como 
auditoria de plano de saúde: é realizada por 
profissionais sem vínculo com a instituição, 



 

 

 

feito por pessoas contratadas pelo plano de 
saúde para realizar a auditoria.  Mesmo que 
a auditoria interna tenha feito a análise, em 
alguns casos ainda exige que seja feito pela 
auditoria externa.  

Em relação ao tempo é classificado em continua e 
periódica 

 A auditoria continua é realizada em 
determinados períodos inicia-se a cada 
revisão e sem interrupções. 

 A auditoria periódica é realizada de acordo 
com certos períodos, não há características 
de continuidade para sua revisão. 

Quanto ao limite sua classificação pode ser parcial 
ou total 

 Auditoria total são feitos revisões que 
abrange todos os setores da instituição. 

 Auditoria parcial são revisões feitas apenas 
em alguns serviços da instituição. 

Em relação a natureza pode ser especifica ou 
regular. 

 Auditoria regular ordinária ou normal é 
realizada em determinado período com 
objetivos regulares de comprovação.  

 A auditoria especial, extraordinária ou 
especifica, é feita quando tem uma finalidade 
especifica, realizada para apurar denúncias 
ou atender demandas. 

Usando tabelas especificas, o enfermeiro faz a 
avaliação do padrão de qualidade dos serviços 
prestados pela instituição, através de padrões pré-



 

 

 

estabelecidos para realizar as comparações. Não 
existe técnica especifica para análise dos registros 
em documentos, porém existem alguns princípios 
que devem serem levados em considerações e 
respeitados. Há tabelas composta de 50 
subcomponentes e a soma total é de 200 pontos, 
essa avaliação deve ser preenchida pelo 
enfermeiro auditor. 

O método de Phaneuf, é um método utilizado 
para fazer essas classificações para avaliar a 
assistência de enfermagem, é apresentado em 
formulários que permite a auditoria classificar a 
assistência em: excelente quando a soma fica entre 
161 a 200 pontos, muito boa de 121 a 160, boa de 
81 a 120, regular de 41 a 80 e insuficiente de 0 a 40 
pontos. Após feito o cálculo o auditor define a 
qualidade do serviço prestados na instituição. 

O plano assistencial é avaliado como sendo 
excelente, muito bom, regular e insuficiente. Após a 
avaliação o auditor deve fazer um relatório com 
opinião expressiva e analítica, descrevendo os 
casos encontrados, apresentando parecer de 
natureza diferente da que foi utilizada no certificado 
técnico, esse relatório não é um documento a ser 
publicado e sim uma ferramenta que permitirá a 
comunicação entre a equipe de enfermagem no 
plano assistencial.  

Conclui-se que, o enfermeiro não tem permissão 
para punir os profissionais de enfermagem e nem 
de avaliar as equipes multiprofissionais da 
instituição, o seu trabalho foca-se nos planos de 



 

 

 

assistência de enfermagem com o cliente. Quando 
o enfermeiro auditor desempenha um bom trabalho, 
a equipe de enfermagem só tem a ganhar, pois os 
enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliares de 
enfermagem que prestam a assistência direta ao 
cliente, terão uma visão diferenciada dos cuidados 
de enfermagem, saberá reconhecer as falhas e 
buscar alternativas para implementar uma 
assistência de qualidade, sem que gere gastos 
desnecessários e prejuízos para o cliente e 
instituição prestadora de serviços.  

 
2. Remuneração no Brasil 
 
Piso Salarial de Enfermagem 
 

Não há um salário mínimo profissional ou um 
piso salarial que seja único para os enfermeiros no 
Brasil. Tal valor depende de convenções e acordos 
coletivos que são firmados entre os sindicatos de 
cada região e os respectivos empregadores. O 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) gerou 
uma tabela de valores com a ideia de normatizar os 
serviços concedido aos profissionais de 
Enfermagem.  

 
Exemplos de valores mínimos 
 

 Atividades administrativas: R$ 271/hora 
 Realização de curativo de alta complexidade: 

R$ 135 

https://www.sinonimos.com.br/ideia/
https://www.sinonimos.com.br/concedido/


 

 

 

 Atividades didáticas: R$ 274/hora 
 Punção arterial: R$ 135 
 Preparo de material para esterilizar: R$ 

75/hora 
 Parto simples: R$ 327/procedimento/hora 
 Nebulização simples: R$ 57 

 
Salário médio de Enfermagem 
 

 Gerente de Enfermagem: R$ 6.395 
 Coordenador de Enfermagem: R$ 3.876 
 Enfermeiro Nefrologista: R$ 4.144 
 Enfermeiro de UTI: R$ 2.995 
 Enfermeiro Chefe: R$ 2.905 
 Enfermeiro Obstetra: R$ 4.027 
 Enfermeiro do Trabalho: R$ 3.142 
 Professor de Enfermagem: R$ 2.293 
 Enfermeiro: R$ 2.919 
 Enfermeiro Home Care: R$ 2.426 
 Enfermeiro responsável Técnico: R$ 2.713 
 Enfermeiro Auditor: R$ 3.533 
 Enfermeiro Gestor: R$ 4.334 
 Enfermeiro Pediátrico: R$ 3.299 
 Auxiliar de Enfermagem: R$ 1.575 

 
De acordo com o Site Nacional de Empregos 

(Sine), conforme o tempo de experiência e do porte 
da empresa onde trabalha, um enfermeiro no Brasil 
pode receber em média R$ 1.818 (para recém-
formados) e R$ 4.579 (profissionais mais 
experientes). 

https://www.sinonimos.com.br/conforme/


 

 

 

2.1 Concursos Públicos para Profissionais de 
Enfermagem 

 

Há bastante oferta de concursos públicos 
para os profissionais de Enfermagem. Tais valores 
vão de R$ 1.400 a mais de R$ 8.000. Grande 
maioria de vagas é para trabalhar em hospitais, 
institutos e postos de saúde, mas existem boas 
possibilidades no setor da docência e nas Forças 
Armadas. 
Valor salarial de alguns concursos para Enfermeiro: 

 Prefeitura de Fortaleza (Hospital IJF): 6.600 
 Prefeitura de Caldas Novas: 5.430,92 
 Rede Sarah: 5.083,55 
 Exército Brasileiro: R$ 8.000 
 EsSa (Escola de Sargentos das Armas do 

Exército Brasileiro): 3.325,00 
 EBSERH: 5.744,76 
 Hemocentro: 6.000 
 Corpo de Bombeiros DF: 9.945,64 

 
2.2 Categorias profissionais 

 
 Enfermeiro: É o profissional que 

supervisiona e coordena as atividades que 
os técnicos e auxiliares fazem, estando apto 
a atender os pacientes com alto grau de 
complexidade ou que estão em estado 
grave. Precisa ter diploma de curso de 
graduação em Enfermagem com a duração 
mínima de 4 anos, sendo assim pode 



 

 

 

trabalhar com assistência ou assumir cargos 
administrativos. 

 Técnico em Enfermagem: Tem a formação 

de nível médio e o curso tem duração de 2 
anos até obter o diploma. Pode prestar 
assistência aos pacientes de média e alta 
complexidade seguindo orientação dos 
enfermeiros pode realizar as atividades. 

 Auxiliar de Enfermagem: Precisam ter um 

curso que dura em média 1 ano, aprendendo 
os cuidados básicos. Pode executar 
procedimentos de baixo grau de 
complexidade em pacientes sem gravidade. 
Todas as atividades devem ser 
supervisionadas pelo Enfermeiro. 
O mercado de trabalho para os profissionais 

de Enfermagem está em alta. O crescimento da 
população e ampliação de serviços públicos de 
atenção básica de saúde, como o Programa Saúde 
da Família, são alguns dos fatores que contribuíram 
para o aumento de oportunidades de trabalho na 
área. 
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9 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA COM VISTAS A ATENDER A 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA10 
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 A atenção primária de saúde abrange as 
ações e procedimentos da assistência, prevenção e 
promoção da saúde realizadas na rede pública 
pelas Unidades Básicas de Saúde e pelas equipes 
Estratégia de Saúde da Família e na rede privada 
por serviços de assistência ambulatorial e 
consultórios(1).  
 As equipes de Estratégia de Saúde da 
Família e as Unidades Básicas de Saúde devem 
ser a porta de entrada do sistema de saúde e o 
contato inicial dos usuários com a rede assistencial; 
devem cuidar de um território adstrito delimitado e 
com uma população definida e devidamente 

                                                             
10 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

cadastrada;  garantir a continuidade e integralidade 
da atenção e coordenação da assistência dentro do 
sistema de saúde; humanizar o cuidado, centrando-
o na família e focando-o na comunidade; buscar um 
equilíbrio entre ações curativas, preventivas e de 
promoção; prestar assistência padronizada e de 
qualidade aos portadores de doenças crônicas ou 
agudas; garantir assistência resolutiva e de baixo 
custo por meio de equipe multiprofissional; além de, 
referenciar e contrarreferenciar para serviços mais 
complexos(2).  
 Seja na Unidade Básica ou na Estratégia 
Saúde da Família, o enfermeiro deve realizar 
acolhimento, atendimento e escuta qualificada das 
necessidades do paciente e direcionamento de 
demanda, efetuar consulta de enfermagem, fazer 
procedimentos, solicitar exames complementares 
de rotina, verificar resultados e prescrever 
medicações em situações específicas e previstas 
em protocolo assistencial local ou programas do 
Ministério da Saúde e legislação vigente Lei 
7498/1986, realizar visitas domiciliares, ter 
participação ativa e estímulo à participação dos 
usuários nos grupos operativos, proteger os 
usuários contra erros por imprudência, imperícia ou 
negligencia, organizar e orientar o atendimento, 
supervisionar e coordenar o trabalho e as 
atividades dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem, assim como, dos agentes 
comunitários de saúde, implementar gestão 



 

 

 

compartilhada e colocar em prática ações de 
vigilância em saúde(3).  
 Nesse contexto, este capítulo abrange as 
atuações do enfermeiro na rede primária, com 
vistas a atender a Estratégia Saúde da Família. 
Portanto, será abordado o planejamento e a 
organização da unidade, o gerenciamento da 
unidade, a gestão do pessoal, a manutenção, 
supervisão e o controle do posto de enfermagem, a 
instrução e a supervisão do trabalho dos agentes 
comunitários de saúde, a participação no Conselho 
Comunitário de Saúde, a capacitação do pessoal 
de enfermagem, as visitas domiciliares, a 
orientações à grupos (mulheres, adolescentes, 
hipertensos, diabéticos, amigos idosos), a 
divulgação e acompanhamento dos programas de 
saúde, a assistência básica de vigilância 
epidemiológica e sanitária, o planejamento familiar, 
o pré natal e puerpério, a atenção básica a saúde 
da criança, o crescimento e o desenvolvimento, 
imunização, o incentivo ao aleitamento materno, a 
prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino, 
avaliação e tratamento das feridas e o 
preenchimento e avaliação dos sistemas de 
informação de saúde.  
 
Planejamento e organização da unidade 
 

 O projeto, construção ou reforma das 
Unidades Básicas de Saúde deve obedecer as 
normas da Vigilância Sanitária e seguir as 



 

 

 

referências do Manual de Infraestrutura do 
Departamento de Atenção Básica do Sistema Único 
de Saúde(4).  
 O plano da estrutura física de uma Unidade 
Básica de Saúde deve contar com hall de entrada, 
atendimento de portaria, sala de espera, sanitário 
público, consultórios (gerais), consultórios comuns, 
consultórios com banheiro, consultórios 
odontológicos, sala de vacinas, sala de hidratação, 
sala de procedimentos, sala de nebulização, sala 
de administração, sala de arquivos e fichários, sala 
de aula/reunião, dispensação de medicamentos, 
sala de coleta de exames, sala para limpeza de 
materiais, sala de esterilização, sala de descanso, 
copa e sanitários para funcionários, almoxarifado, 
área de serviço, sala de expurgo, sala para guarda 
do material de limpeza, sala para guarda de 
compressores e bombas, sala para depósito de 
gazes, além de, sala para lixo e resíduos. Vale 
ressaltar que, o número de consultórios irá 
depender da quantidade de Equipes Saúde da 
Família, já que, são estas que vinculam os usuários 
a unidade básica(4).  
 O gestor da unidade, que na maioria dos 
casos é o enfermeiro, deverá cuidar do conforto, 
acesso e acessibilidade dos clientes e dos 
funcionários, observando assim, se esse projeto 
conta com ventilação, iluminação, temperatura, 
facilidade de limpeza, fluxo de pessoas e materiais, 
adaptação para deficientes, disponibilidade de 
lavatórios e pias, estruturas de apoio, acesso de 



 

 

 

macas, telefonia, rede de computadores, acesso à 
internet, etc(4). 
 
Gerenciamento da unidade  
 

 O exercício gerencial realizado pelo 
enfermeiro é regulamentado pelo Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN), que  no Decreto de nº 
94.406/87 estabelece no artigo 8º que este 
profissional tem como atribuições a direção e 
chefia, o planejamento, a organização, a 
coordenação e a avaliação dos serviços de 
enfermagem(5). 
 O enfermeiro deve ter compreensão, 
capacidade e atitude relacionada às funções 
gerenciais, que envolvem: planejamento, 
coordenação/organização, administração de 
recursos humanos e materiais, supervisão, 
avaliação,  gestão orçamentária e financeira dos 
recursos de saúde e articulação. Este trabalho deve 
ser exercido de forma dinâmica, desenvolvendo 
atividades junto à sociedade, realizando 
atendimento primário e fazendo com que a 
população tenha fácil entrada ao sistema de saúde. 
Além disso, o enfermeiro gestor deve ter a 
percepção detalhada do contexto a qual está 
inserido, pois, sempre que necessário deverá, 
através do pensamento crítico, postura ética e do 
uso adequado das informações, reformular o seu 
plano de trabalho, para melhor atender as 
condições de saúde do país(6).  



 

 

 

 Em suma, em relação ao planejamento, o 
gerente deve colaborar na elaboração do Plano 
Municipal de Saúde e coordenar o Plano de Saúde 
para a área de abrangência da Unidade Básica a 
qual atua. Tendo em consideração a coordenação/ 
organização, o gestor deverá destinar recursos 
necessários para oferecer a prestação de serviços.  
No que diz respeito a administração de recursos 
humanos, estão inclusas as atividades de 
dimensionamento do pessoal, supervisão, 
educação continuada, avaliação de desempenho  e 
elaboração de escalas, já, na administração de 
materiais, o gestor deve garantir o suprimento de 
materiais, medicamentos e equipamentos, 
desenvolvendo assim, habilidades de provisão, 
previsão, organização e controle. Na supervisão, o 
gestor deverá identificar os problemas e buscar 
medidas para solucioná-los. No que concerne a 
avaliação, o gerente deve julgar a eficácia da 
estrutura, processo e resultado. Em referência a 
gestão orçamentária e financeira, o gestor deverá 
prestar contas, apresentar propostas orçamentárias 
e incentivar a comunidade a participar da análise da 
aplicação dos recursos públicos. Por fim, a 
articulação diz respeito a comunicação entre os 
trabalhadores da unidade básica de saúde, os 
técnicos e dirigentes da Secretaria Municipal de 
Saúde, a comunidade, instituições e a clientela(7).  
 Nesse contexto, conclui-se que o 
gerenciamento, realizado pelo enfermeiro, é um 
mecanismo que permite a organização do trabalho 



 

 

 

de todos os profissionais  e da unidade de saúde e 
traz como resultados a maior produtividade e 
qualidade da assistência. 
 
Gestão de pessoal  
 
 A gestão de pessoas é um aglomerado de 
boas práticas que vão desde a eleição adequada 
de um profissional, passando pelo processo de 
adequação, motivação e julgamento de sua 
atuação na equipe, até a tomada de resolução pela 
sua transferência ou demissão. Comumente, a 
gestão de pessoas na atenção básica é dividida 
entre o gestor municipal e o gerente da unidade, 
que na maior parte das vezes é um enfermeiro(8). 
 A administração dos recursos humanos 
envolve a seleção, recrutamento, contratação, 
avaliação, direitos trabalhistas, planos de carreira e 
valorização profissional, controle de produção, 
frequência e carga horária, qualidade da 
assistência, avaliação de desempenho, treinamento 
e educação permanente  e escalas, abrangendo 
férias, substituições, plantões, etc. Vale ressaltar 
que, no Distrito Federal, a seleção, o recrutamento 
e a contratação fica por responsabilidade da 
Secretaria de Saúde, que na maioria dos casos, 
lança concursos públicos(9).  
 É de suma importância que o enfermeiro 
gestor conheça bem cada membro de sua equipe. 
É fundamental saber a formação de cada um, a 
qualificação, as especialidades, as experiências, as 



 

 

 

capacidades, as áreas de melhor resolutividade, os 
talentos, as potencialidades, as atitudes e 
motivações, a carga horária e as disponibilidades(9).  
 Para atrair e manter os profissionais 
preparados e comprometidos, o gestor, no caso o 
enfermeiro, deverá ser um exemplo para sua 
equipe, dar feedback aos profissionais, treinar os 
colaboradores, implantar um sistema de gestão, 
delegar responsabilidades e reconhecer e premiar 
os melhores(8). 
 
Manutenção do Posto de Enfermagem 
 

 A prestação integral da assistência de 
enfermagem aos pacientes está intimamente ligada 
a organização e funcionamento da unidade de 
enfermagem. Nesse contexto, manter o posto de 
enfermagem  preparado, a fim de proporcionar 
segurança ao profissional e qualidade aos usuários 
do serviço de saúde, é de suma importância para a 
garantia da execução dos serviços prestados pelos 
profissionais(10). 
 O posto de Enfermagem é destinado a 
guarda de materiais de consumo e esterilizados, 
impressos, carro de emergência, geladeira para 
guarda de medicações e alimentos, além de ser um 
terminal de computador de uso comum da 
enfermagem e da medicina(11).  
 Diante disso, cabe ao enfermeiro manter a 
organização e os insumos do posto de 
Enfermagem, para assim, garantir que estes 



 

 

 

estejam prontos para serem utilizados em qualquer 
emergência.  
 
 
Supervisão e controle do Posto de Enfermagem  
 
 O posto de enfermagem é a área designada, 
à equipe de enfermagem e aos médicos, para 
atividades técnicas e administrativas da unidade. É 
de responsabilidade da enfermeira administradora a 
supervisão e o controle desse setor(11).  
 É evidente que os atributos de cada uma 
destas funções estabelecem diferenças entre elas. 
O controle apenas verifica se o que foi fixado para 
cumprir os objetivos está alcançável, enquanto que, 
a supervisão, além de, verificar a execução das 
atividades previstas, preocupa-se com a motivação 
e orientação para que o trabalho seja desenvolvido 
com o mínimo de esforço, de acordo com o que foi 
programado, para atingir os objetivos 
predeterminados. Na supervisão se estabelece a 
inter-relação humana, enquanto que no controle 
não há necessidade do contato direto entre 
pessoas(12). 
 Nesse sentido, aplicando esse conhecimento 
ao posto de enfermagem, o controle estaria 
relacionado a organização e a manutenção dos 
equipamentos e ao provimento de todos os 
materiais necessários e a supervisão estaria ligada 
a observação quanto aos cuidados com esses 
materiais, a avaliação a cerca do uso correto e 



 

 

 

somente quando necessário destes, a troca de 
informação entre os profissionais que utilizam esse 
local, etc.  
 
Instrução e Supervisão do trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
 

 O Agente comunitário de saúde é um 
personagem de suma importância na 
implementação do Sistema Único de Saúde, pois, 
ele faz um elo entre os serviços  de Atenção 
primária à Saúde e a comunidade(13). 
 No espaço da Atenção Básica, 
especialmente da Estratégia Saúde da 
Família(ESF), o enfermeiro vem realizando a 
instrução e a supervisão dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS), pois, estes estão mais próximos 
dos problemas que afetam a população(13). 
 O treinamento dado ao agente comunitário 
de saúde pelo enfermeiro, que é chamado nessa 
situação de instrutor-supervisor, abrange como 
deve ser feito a identificação das áreas e situações 
de risco individual e coletivo, como deve ser o 
encaminhamento dos enfermos às unidades de 
saúde, orientação quanto a promoção e prevenção 
da saúde que devem ser passadas a comunidade, 
como deve ser o acompanhamento do tratamento e 
da reabilitação das pessoas, orientações de como a 
comunidade deve ser mobilizada para  lutar por 
ambientes e condições favoráveis a saúde e como 
deve ser feita a notificação das doenças que 



 

 

 

necessitam de vigilância epidemiológica/sanitária.  
Já, a rotina de supervisão inclui a avaliação e o 
registro da assiduidade e da produtividade(13). 
 
Participação no Conselho Comunitário de 
Saúde 
 

 A sociedade adquiriu o direito de participar e 
intervir em 1988, pela Constituição Federal, mas, 
nas políticas de saúde, a população só se tornou 
presente nas tomadas de decisões a partir das 
regulamentações das leis 8080 e 8.142 de 1990, 
quando a saúde passou a ser um direito de todos e 
dever do estado(14). 
 O objetivo proposto pelas  leis é a 
participação ativa das comunidades dentro do 
Sistema Único de Saúde, de forma a promover a 
capacitação e conscientização da população. Essa 
participação ocorre da seguinte forma: a população 
se torna presente nas reuniões do conselho de 
saúde e nas conferências de saúde(15).  
 As conferências ocorrem a cada quatro anos, 
onde são discutidas novas propostas de melhorias, 
formulação de novas políticas de saúde e novas 
diretrizes, buscando novas estratégias políticas e 
financeiras. Os conselhos de saúde visam avaliar e 
fiscalizar as execuções das políticas, no aspecto 
econômico, educacional e financeiro, 
estabelecendo-se medidas de acompanhamento a 
cada unidade(16).  



 

 

 

 Cabe a cada comunidade ter seus 
conselheiros, que ficam responsáveis pela 
integração da população, e sempre devem buscar a 
autonomia na construção de uma cidadania e 
promover conhecimento, tornando a comunidade 
conhecedora e participativa, conforme proposto na 
portaria 333/2003(16). 
 A resolução 333/2003 estabelece como deve 
ser a composição do conselho. As vagas são 
distribuídas da seguinte maneira: 50% de usuários, 
sendo a maioria; 25% de trabalhadores da área da 
saúde e 25% de gestores dos governantes. Os 
conselheiros participam das deliberações, atuam na 
implementação e execução do programa, elaboram 
normas de funcionamento, acompanham e avaliam 
os trabalhos desenvolvidos pela  unidade e 
verificam se as metas propostas foram relevantes e 
o que precisa ser melhorado, entre outros(16). 
São atribuições do conselho de saúde as seguintes 
competências: 
I - Implementar a mobilização e articulação 
contínua da sociedade, na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam o SUS, para o 
controle social de Saúde. 
II - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e 
outras normas de funcionamento. 
III - Discutir, elaborar e aprovar proposta de 
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 
Conferências de Saúde. 
IV – Atuar na formulação e no controle da execução 
da política de saúde, incluindo os seus aspectos 



 

 

 

econômicos e financeiros e propor estratégias para 
a sua aplicação aos setores público e privado(16). 
 Após muitas lutas e conquistas dos 
movimentos sociais, houve o empoderamento das 
comunidades no processo. Podemos contemplar 
um ato democrático, onde todo o planejamento e 
organização são realizados com a participação da 
população juntamente dos gestores da unidade, 
com a finalidade de promover bem estar social e 
qualidade de vida ao coletivo(17). 
 
Capacitação do pessoal de Enfermagem  
 

 Atualmente, a enfermagem capacita todos os 
auxiliares para que se tornem técnicos de 
enfermagem. Entretanto, ainda existe um numero 
pequeno de auxiliares de enfermagem promovendo 
atividades de cuidado em instituições de saúde ou 
em coletividades(18).  
 A equipe de enfermagem desenvolve 
atividades tanto na comunidade quanto na unidade 
de saúde. Portanto, para realizar atividades como 
assistir as consultas de enfermagem dos indivíduos 
expostos às situações de risco, tendo como objetivo 
garantir melhor monitoração de suas condições de 
saúde, cumprir os procedimentos de vigilância 
sanitária e epidemiológica nas esferas de atenção à 
saúde da mulher, da criança, do adolescente, do 
trabalhador e do idoso, assim como no controle das 
doenças crônico-degenerativas e 
infectocontagiosas, efetuar o mapeamento de sua 



 

 

 

área de atuação, cadastrar e atualizar as famílias 
de sua área, desenvolver ações básicas em todas 
as áreas, com destaque na promoção de saúde e 
prevenção das doenças e fomentar educação em 
saúde e mobilização comunitária, entre outros, o 
enfermeiro deve capacitar esse pessoal(19). 
 Nessa perspectiva, a capacitação está 
relacionada ao treinamento, a educação 
continuada, as palestras, o estabelecimento de 
metas, os feedbacks dados aos profissionais, a 
revisão teórica do que vai ser realizado, além da 
prática laboratorial.  
 
Visitas Domiciliares 
 

 Na estratégia de saúde da família, a visita 
domiciliar é vista como prática de interação na 
atenção à saúde, sendo uma ferramenta de 
intervenção fundamental utilizada pelas equipes de 
saúde como meio de implantação e de 
conhecimento da realidade de vida da população, 
ao beneficiar e criar laços com a mesma e a 
percepção de aspectos importantes da dinâmica 
das relações familiares(20). 
 A atenção domiciliar é elucidada pela 
resolução COFEN nº 464 de 20 de outubro de 2014 
no artigo 1º como ações desenvolvidas no domicilio 
da pessoa, que visem à promoção de sua saúde, à 
prevenção de agravos e tratamento de doenças, 
bem como à sua reabilitação e nos cuidados 
paliativos(21). 



 

 

 

 A visita domiciliar pode ser realizada por um 
profissional autônomo de enfermagem ou em 
equipe multiprofissional enviada pela instituição 
publica ou privada. As ESF devem levar em conta 
primeiramente, o conhecimento do território e onde 
se vai atuar, após esse mapeamento, o enfermeiro 
faz seu papel de não só lidar com as situações 
familiares, mas também conhecer como as 
situações de saúde da família influenciam na saúde 
de cada pessoa da família a ser atendida(20). 
 As visitas domiciliares são realizadas em 
áreas mapeadas onde as famílias são cadastradas, 
e que são de responsabilidade da equipe. As visitas 
são efetuadas em casos de famílias com doentes 
crônicos como diabetes e hipertensão arterial, 
pacientes que necessitam de cuidados domiciliares, 
como os que estão em internação domiciliar; 
acompanhamento de doenças como câncer, 
sequelados de AVE (acidente vascular encefálico); 
acompanhamento de idosos, doentes mentais, 
pacientes acamados, egressos de internação 
hospitalar, podendo também haver coleta de 
exames(20). 
 Ao enfermeiro cabe: 

 Projetar, ordenar, gerenciar, inspecionar e 
avaliar a prestação da assistência de 
enfermagem; 

 Realizar a organização e coordenação das 
condições ambientais, aparelhos e 
equipamentos a serem usados durante o 
atendimento(20). 



 

 

 

 Todas as visitas domiciliares devem ser 
registradas para orientação da equipe, 
assegurando assim a melhor assistência prestada 
de forma contínua. Tudo é necessário para melhor 
atendimento à população, tendo os prontuários 
atualizados para avaliação da saúde da família(20). 
 
Orientação a grupos 
 

 Após a implementação do Programa Saúde 
da Família (PSF), houve a ampliação do acesso da 
população aos serviços de saúde e, com isso, a 
participação dos cidadãos se tornou mais efetiva, 
exigindo assim que os profissionais criassem 
estratégias para a comunidade em que houvesse a 
interação de todos(22). 
 A própria comunidade se organiza em 
grupos, estruturados por eles mesmos e com a 
ajuda de alguns profissionais de saúde, buscando 
sanar dúvidas e orientações sobre as dificuldades 
enfrentadas por aquele meio social que habitam(23).  
 Conforme orientação dos programas 
ministeriais e para auxiliar na educação em saúde, 
os grupos buscam atender as necessidades 
enfrentadas pela comunidade. Por exemplo, 
problemas com alcoolismo e drogas, são abarcados 
nos grupos para narcóticos e alcoólicos anônimos. 
Além disso, existem os grupos presentes no 
contexto atual de implementação do PSF, como 
grupos de educação em saúde voltados as 
condições patológicas, exemplo: hipertensos e 



 

 

 

diabéticos; grupos voltados a fase de 
desenvolvimento do indivíduo e família, como 
adolescentes e gestantes; grupos voltados apenas 
para um sexo, como por exemplo o grupo da 
mulher, que trata apenas de questões voltadas a 
saúde feminina, entre outros importantes grupos(23). 
Dentre esses grupos podem ser citados: 

 O grupo das mulheres, em que o enfermeiro 
atua orientando e informando sobre a 
importância do cuidado a saúde, focando em 
aspectos como faixa etária, período da vida 
ou situação que está passando; dando 
assistência voltada a ginecologia feminina, 
desde o início da puberdade e o decorrer da 
vida, enfatizando a importância de exames 
preventivos, uso de anticoncepcionais etc; 
orientações e ações que foquem em 
questões como patologias que mais atingem 
as mulheres: câncer de mama e câncer do 
colo de útero, por exemplo. Incentivando o 
cuidado e observação  e acompanhando a 
saúde da mesma nesses aspectos;  uma 
atenção especial voltada a mulher gestante, 
com orientações e todo um 
acompanhamento único para esse 
momento(24). 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o 
Diabetes Mellitus (DM) são as doenças 
responsáveis pela principal causa de 
mortalidade e hospitalizações no Brasil, 
sendo assim no PSF existe o grupo de apoio 



 

 

 

para quem sofre com essas doenças 
crônicas, destacando-se o HIPERDIA, em 
que o papel do enfermeiro é atuar junto aos 
envolvidos e equipe de saúde do PSF com 
ações que visem promover a saúde e auxiliar 
na redução e controle dos fatores de risco de 
HAS e DM. O enfermeiro deve contribuir na 
realização de palestras, reuniões para 
debater sobre os assuntos e realização de 
dinâmicas para que haja o envolvimento do 
grupo, focar na mudança de hábitos 
alimentares e exercícios, orientações quanto 
ao uso dos fármacos e sobre prevenção de 
algumas patologias que são vinculadas a 
HAS e DM(25). 

 Nos grupos de adolescentes, a enfermagem, 
em suas atividades assistenciais, desenvolve 
atendimentos grupais voltados a questões 
muito presentes na fase adolescente, como 
o pré-natal, planejamento familiar, consultas 
puerperais e puericultura, realizando também 
campanhas de coleta de preventivo de 
câncer, preventivo de doenças sexualmente 
transmissíveis e Aids, vacinação, grupo de 
educação sexual entre outros, não limitando 
a atuação da enfermagem ao PSF, mas 
buscando trabalhar junto as escolas, com o 
apoio do conselho tutelar, para que essas 
ações não se restrinjam só a um espaço, 
desenvolvendo outros temas para serem 
tratados nesse grupo(26). 



 

 

 

 Os idosos também pertencem a um grupo 
específico. Os enfermeiros nessa equipe, 
desenvolvem ações voltadas a adesão do 
tratamento medicamentoso, os erros que 
devem ser abandonados no uso da 
medicação prescrita, a importância da 
realização de atividades físicas e 
alimentação adequada, além da inclusão de 
atitudes que valorizam a autoeestima, 
cidadania e qualidade de vida(27).  

 Ressalta-se a possibilidade de existência de 
outros grupos, já que, estes são formados a partir 
da incidência de determinados casos e das 
necessidade de interação das pessoas que 
pertencem a tal comunidade e sofrem com tal 
problema, como por exemplo o grupo de apoio aos 
portadores de hanseníase, tuberculose, grupo de 
apoio aos portadores de doenças mentais, grupo de 
trabalhadores, grupo de homens, etc.  
 
Divulgação e acompanhamento dos programas 
de saúde pública 
 

 A divulgação é um dos pontos principais, 
pois fornece a população informações importantes 
e ocorre a aproximação do usuário com o 
fornecedor. Os cidadãos se tornam conhecedores 
do programa na qual está sendo apresentado e o 
governo cumpre sua obrigação na prestação de 
serviços de forma transparente(28). 



 

 

 

 Toda divulgação e todo acompanhamento 
requerem planejamento e a utilização de um 
programa específico para obter a visibilidade ao 
máximo possível do público usuário. A equipe da 
comunicação social deve desenvolver seu plano de 
ação e suas estratégias, para que sejam realizadas 
as metas e objetivos propostos(28). 
 Cabe aos gestores responsáveis pela  
comunicação, juntamente do enfermeiro, identificar 
o público alvo. Após a identificação é necessário 
desenvolver estratégias adequadas que chamem a 
atenção da população. As estratégias oferecidas ao 
telespectador são variadas, os responsáveis pela 
divulgação definem o melhor meio de comunicação 
a ser usado. Esses meios podem ser através da 
mídia (TV, radio), cursos, palestras, reuniões com 
distribuição de brinde, site de divulgação ou 
aplicativos governamentais, materiais impressos, 
folders, folhetos e cartazes, entre outros(28). 
 Os produtos e serviços prestados devem 
atingir a necessidade dos usuários e para saber se 
está sendo positivo, deve-se realizar o 
acompanhamento e avaliação pelo feedback do 
cliente. Essa avaliação pode ser feita pelo Serviço 
de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou por 
enquetes, chats, entre outros. A partir das 
respostas dos usuários são emitidos relatórios de 
satisfação do cliente. Após a verificação são 
desenvolvidas novas estratégias caso seja 
necessário(28). 



 

 

 

 Um exemplo de uma das campanhas que 
teve um grande impacto, devido ao uso da mídia, 
foi a vacinação contra a Influenza. A meta proposta 
foi de 60 milhões pessoas vacinadas. Para alcançar 
tal meta, a mídia televisiva e do rádio esclareceram 
a importância da prevenção e utilizaram várias 
outras ferramentas de suporte, como papelaria 
(cartaz e folder) e mobiliário urbano. As mensagens 
enfocavam a necessidade da vacinação, as 
características específicas de cada grupo prioritário 
e o objetivo do governo federal com a 
imunização(29). 
 
Assistência básica de vigilância epidemiológica 
e sanitária 
 
 Segundo o Ministério da Saúde, a vigilância 
epidemiológica consiste na realização de busca 
ativa para conhecer, detectar e prever qualquer 
mudança nos determinantes e condicionantes do 
processo saúde-doença, para prevenção, 
tratamento e controle eficazes e rápidos. Já, a 
vigilância sanitária, diz respeito as ações capazes 
de diminuir ou prevenir  riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e da circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde(30-

31).  
 A atuação do enfermeiro na vigilância 
epidemiológica tem início na fase pré-diagnostica, 
compreendendo a coleta de informações, que 



 

 

 

visam auxiliar na orientação e coleta do material 
para futuro diagnostico e detecção dos casos. O 
enfermeiro, nesse evento, vai buscar saber quais 
pessoas adoeceram, incluindo as condições de 
vida, moradia, trabalho, como são elas, situação 
vacinal, composição familiar, hábitos de vida 
relacionados a transmissão do agente causal, 
quando e onde adoeceram, abrangendo as 
pessoas que estes tiveram contato, antes e após a 
doença, quais foram os sinais e sintomas, quando 
surgiram, o que foi feito e por fim o endereço dos 
doentes e as possíveis fontes de contaminação. 
Após isso, o enfermeiro deverá notificar o agravo e 
analisar se o mesmo irá se configurar em situação 
endêmica ou epidêmica, para de imediato implantar 
medidas de proteção e controle(32).  
 Na vigilância sanitária, além de ministrar 
palestras, analisar planta física e material 
descritivo, em conjunto com o Setor Arquitetura, o 
enfermeiro vai visitar estabelecimentos para 
verificar as condições ambientais, para assim 
liberar Alvará Sanitário ou somente realizar analise 
de rotina ou atender denuncias. No próprio centro 
de saúde, o enfermeiro, em relação a vigilância 
sanitária, vai fiscalizar o local, adotar medidas de 
controle de infecção, observar a estrutura física, as 
condições ambientais, a organização e execução 
dos serviços, o gerenciamento dos resíduos,  a 
saúde do trabalhador e a utilização dos produtos 
químicos e farmacêuticos, por exemplo(33).  



 

 

 

 Nesse contexto, conhecendo os papeis da 
vigilância epidemiológica e sanitária, vemos que a 
enfermagem está intimamente ligada a essas 
áreas, apesar de serem tão pouco ocupadas por 
esses profissionais e, que a prática está 
relacionada às ações de caráter individual 
organizadas sob a forma de consultas, 
procedimentos, organização, planejamento, 
educação em saúde, monitorização e avaliação.  
 
Planejamento familiar  
 
 O planejamento familiar diz respeito ao 
direito que cada pessoa tem de determinar se quer 
ou não ter filhos, quantos e em qual fase de sua 
vida. No Brasil, não existe nenhuma política de 
estado de controle de natalidade, até porque, a taxa 
de fecundidade da mulher brasileira já é menor que 
1,8(34).  
 O objetivo do planejamento familiar é dar 
informações, recursos e técnicas para ter ou não ter 
filhos, diminuir gestações indesejadas e de maior 
risco, como as de mulheres portadores de doenças 
graves mal controladas e de adolescentes(34).  
 Nesse processo, o enfermeiro toma parte 
ativamente na constituição e direção dos grupos de 
planejamento familiar e acompanhamento dos 
pacientes que expõem por escrito sua escolha por 
método cirúrgico irreversível durante 60 dias 
definidos na lei(34).  



 

 

 

 A rotina dos profissionais responsáveis pelo 
planejamento familiar envolve o acolhimento com 
escuta qualificada e avaliação da situação da 
paciente, avaliação clínica para determinar os 
métodos de concepção ou anticoncepção mais 
seguros, apresentação dos métodos disponíveis 
com suas vantagens e desvantagens, viabilização  
da implantação do método, dispensa de outros 
medicamentos ou dispositivos, disponibilização de 
alternativas complementares, ensinamento e 
encorajamento do uso de preservativos, palestras 
nas escolas e comunidades abordando sexualidade 
humana, doenças sexualmente transmissíveis, 
vírus da imunodeficiência adquirida, câncer de colo 
uterino, informações da maternidade e paternidade, 
além da, orientação e esclarecimento de dúvidas da 
mulher e de seu parceiro(34).  
 Não só o enfermeiro, mas, todos os 
profissionais envolvidos nesse trabalho, devem 
evitar o julgamento, como sugerir que a mulher já 
tem muitos filhos ou questioná-la sobre sua opção 
de não querer ter filhos. 
 
Prevenção do Câncer de mama e cérvico-
uterino 
 

 O Câncer de mama e o do colo do útero 
representa dois grandes problemas de saúde 
pública no Brasil, sendo esses dois temas inseridos 
no âmbito da saúde da mulher, área esta 
considerada estratégica para ações prioritárias no 



 

 

 

sistema único de saúde (SUS), no nível de atenção 
básica/primária(35). 
 Segundo Moreno, um câncer tem começo a 
partir do aparecimento de uma célula com informes 
genéticos errôneos, que impossibilitam a efetuação 
de suas funções para qual são elegidas. Segundo 
ele, se esta célula se multiplicar produzindo 
descendentes, com a construção genética 
modificada conforme a célula mãe, um tumor terá 
seu inicio de formação, sendo contido por um 
conjunto de células defeituosas/imperfeitas(36). 
 As unidades de atenção primária são 
consideradas porta de acesso e entrada do 
paciente no sistema de saúde, espaço em que o 
enfermeiro é importante integrante da equipe 
multiprofissional da estratégia saúde da família. 
Nesse contexto os enfermeiros exercem atividades 
técnicas específicas de sua habilidade, assim como 
administrativas e educativas(35). 
 Em se tratando das promoções e prevenções 
dos cânceres do útero e de mama o enfermeiro 
atua desenvolvendo ações de rastreamento e 
detecção precoce destas patologias durante as 
consultas de prevenção, a qual deve ser realizada 
ao menos uma vez por ano para cada paciente(37). 
 Se referindo a esses dois tipos de patologias 
o enfermeiro previne suas pacientes em duas 
categorias: a primária (na qual ele desenvolve 
ações de orientação) e a secundária (em que 
ocorre o rastreamento para a detecção do 
câncer)(36). 



 

 

 

 Os enfermeiros atuando na prevenção do 
câncer de mama devem orientar as suas pacientes/ 
clientes na importância da realização periódica do 
autoexame da mama para assim detectar 
alterações morfológicas presentes no local, para 
que aconteça o tratamento primário desta 
patologia(35). 
 E com relação ao câncer do colo uterino o 
enfermeiro durante o exame Papanicolau deve 
colher informações de suas pacientes, orientando 
estas quanto a importância do uso da camisinha 
durante as relações sexuais, o auto cuidado com 
sua genitália e ressaltando assim a importância da 
realização periódica do exame preventivo para a 
prevenção deste tipo de câncer(37). 
 
Pré-natal e Puerpério  
 

 A gravidez e a maternidade são momentos 
complexos na vida de uma mulher, envolvendo 
alterações físicas e emocionais. Diante disso, o 
enfermeiro se torna de suma importância no plano 
de assistência pré-natal e puerperal na Rede de 
Atenção Primária de Saúde(38).    
 O pré-natal e o puerpério visam garantir o 
bom desenvolvimento da gestação e assegurar a 
saúde da mãe e  do recém-nascido. Devido a isso, 
o pré-natal deve ser iniciado o mais precocemente 
possível (ainda no primeiro trimestre gestacional) e 
a assistência puerperal no 5º dia após o 
nascimento do bebê(38).  



 

 

 

 O papel do enfermeiro na assistência de pré-
natal e puerpério tem como objetivos prevenir, 
diagnosticar e tratar precocemente problemas 
relacionados à gestação, preparar a mãe para o 
parto, para a amamentação, para os cuidados com 
o recém-nascido, corrigir hábitos nocivos à sua 
saúde e da criança, oferecer suporte social e 
emocional e dar orientações(38).  
 Para o acompanhamento eficaz da gestante, 
o enfermeiro deverá realizar anamnese básica e 
específica, exame físico, exame das mamas, 
palpação obstétrica, medida da altura uterina, 
ausculta dos batimentos cardiofetais e exame 
genital. Nessa etapa, o enfermeiro deve conhecer a 
mulher e seus dados e antecedentes pessoais, 
deve encorajá-la a realizar o pré-natal completo e a 
andar sempre com o seu cartão da gestante, que 
será entregue na primeira consulta, deverá calcular 
a data provável de parto, solicitar exames, avaliar a 
condição nutricional, doenças pregressas, risco 
para diabetes e hipertensão, qualificar os aspectos 
emocionais, psicossociais, experiências e 
sexualidade dessa mulher como mãe, acompanhar 
o crescimento e desenvolvimento fetal, suplementar 
a alimentação dessa mulher com doses de ferro e 
ácido fólico e dar orientações de rotina, que 
envolvem alimentação saudável, atividade física, 
atividade sexual,  vacinas, sinais de risco, cuidados 
e intervenções com as queixas e problemas 
comuns na gestação, sinais e sintomas de parto, 



 

 

 

incentivo ao parto normal, ao aleitamento materno e 
outras(38).  
 Após a alta, a puérpera e o recém-nascido 
recebem cuidados ambulatoriamente. No quinto dia 
após o parto, a mulher deve se dirigir a unidade 
básica de saúde ou a equipe de saúde da família 
deve realizar uma visita domiciliar para realizar os 
cuidados integrados da puérpera e neonato. Nesta 
etapa, é avaliada a evolução da amamentação, a 
equipe deve esclarecer dúvidas da mãe, orientar 
sobre as dificuldades observadas no cuidado do 
bebê e no autocuidado, colher material para o teste 
do pezinho, vacinar o bebê, vacinar a mãe contra 
rubéola, agendar o bebê para realização do teste 
da orelhinha, verificar a evolução clínica do bebê, 
dando ênfase a icterícia e evolução do peso, 
marcar a primeira consulta de puericultura, 
pesquisar sinais de complicações puerperais, como 
lóquios, sinais de sangramento, corrimento, dor, 
depressão, etc., marcar a consulta de revisão pós-
parto e conversar e orientar sobre planejamento 
familiar e anticoncepção(38). 
 
Atenção básica  a  saúde da criança 
 
 Promover  saúde integral para a criança e 
favorecer o seu desenvolvimento, implementando 
ações de prevenção de agravos e assistência, são 
metas que, para além do decréscimo da 
mortalidade infantil,  colaboram para a obrigação do 
estado de se fornecer qualidade de vida para a 



 

 

 

criança, para que esta possa crescer e desenvolver 
toda a sua potencialidade(39). 
 Visando diminuir as morbi-mortalidades 
infantis por causas evitáveis e sabendo que as 
doenças que mais acometem as crianças são as 
afecções perinatais, a pneumonia e as 
complicações da doença diarréica e da 
desnutrição(40), em 1996, o Ministério da saúde, 
adotou a estratégia de Atenção Integrada às 
Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), criada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), junto 
das Nações Unidas em Favor da Infância (Unicef)
 com a finalidade de distinguir e associar as 
doenças de maior prevalência na infância e 
adolescência, e assim, capacitar  principalmente os 
profissionais de saúde para  o combate e 
tratamento(39). 
 Diante disso, tendo como base essa 
estratégia, o enfermeiro deve realizar treinamento 
da equipe em relação a essas doenças, informando 
os sinais de risco, ensinando como é feita a 
avaliação das comorbidades, quais são os 
medicamentos que ele pode prescrever diante 
desse protocolo e como deve se iniciar o 
tratamento no local(39).  
 Na atenção básica, o olhar do enfermeiro 
não  pode estar voltado somente para o tratamento 
dessas doenças. Ele deve avaliar a criança de 
forma integral, analisando as questões relacionadas 
a moradia, saneamento básico, renda familiar, 



 

 

 

alimentação, educação, etc.(41) Pois, a prioridade no 
setor primário é a promoção e prevenção da saúde. 
 O enfermeiro, conhecendo o meio o qual a 
criança está inserida, realizará o planejamento de 
ações e informações que englobarão a alimentação 
saudável e a prevenção de sobrepeso e obesidade 
infantil, combate à desnutrição e anemias 
carenciais, imunizações, atenção a saúde bucal e 
mental, prevenção de acidentes, maus tratos e 
trabalho infantil.  
 A comunicação com as mães, o incentivo da 
busca pela unidade de saúde, através do  
cumprimento, do esclarecimento de duvidas e 
elogios também são papeis importantes do 
enfermeiro nesse setor, pois, é somente assim que 
os vínculos serão estabelecidos e essa mulher 
confiará em retornar a unidade básica de saúde 
com a criança.  
 
Crescimento e desenvolvimento  
 
  A infância é uma das etapas da vida na qual 
acontecem as maiores alterações físicas e 
psicológicas. Devido a isso, ressalta-se a 
vulnerabilidade desse grupo aos agravos de saúde, 
e, portanto, a preocupação do acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento das crianças até os 
6 anos de vida, com vistas a promover e prevenir 
doenças, reduzindo assim a mortalidade infantil e 
estabelecendo um processo contínuo de educação 
para a saúde(42). 



 

 

 

 A consulta de enfermagem é uma estratégia 
direcionada ao acompanhamento de crescimento e 
desenvolvimento infantil. Ela envolve: entrevista 
para coleta de dados e exame físico, para então, 
posterior determinação dos diagnósticos de 
enfermagem, prescrição e implementação dos 
cuidados(43). 
 O enfermeiro neste setor vai atuar 
investigando o mundo familiar da criança, obtendo 
dados relacionados ao pré-natal, como número de 
consultas realizadas pela mãe e partos anteriores, 
uso de medicação, intercorrências  gestacionais, 
tipo de parto, idade e grau de escolaridade da mãe, 
profissão dos pais, condições sanitárias, ambientais 
e habitacionais do local onde vivem, renda da 
família, hábitos de vida, de alimentação, de lazer, 
peso da criança ao nascer, imunização, diagnóstico 
de alguma doença, etc. Além disso, vai averiguar a 
expectativa dos pais, avaliando as relações afetivas 
da família com a criança e o comprometimento da 
mesma em relação a proteção e ao cuidado(44). 
 Para completar as fases da consulta de 
enfermagem, o enfermeiro precisará realizar o 
exame físico, que consiste na inspeção geral  e 
minuciosa de todo o corpo e na obtenção dos 
dados antropométricos (peso, altura, perímetro 
cefálico, torácico e abdominal). Nessa etapa, o  
profissional deverá atentar-se para as alterações 
fisiológicas e as evidências de violência doméstica. 
Outro critério importante a ser avaliado no exame 
físico é o desenvolvimento psicossocial, que 



 

 

 

envolve fatores biológicos, psíquicos, ambientais, 
socioeconômicos, culturais e cognitivos. O 
enfermeiro deverá observar as capacidades da 
criança para se mover, coordenar e interagir 
consigo e com o meio o qual está inserido(44). 
 Os cuidados de enfermagem com a criança 
no acompanhamento do seu crescimento e 
desenvolvimento vão além do domínio dessas duas 
técnicas e do preenchimento correto do cartão da 
criança, o enfermeiro além de estar preparado para 
o diálogo, ter uma escuta atentiva, ver o que não foi 
dito,  orientar quanto as práticas de higiene, 
alimentação e imunização, por exemplo, deverá 
incentivar a comunicação, a segurança e o afeto 
familiar(44). 
 
Imunização  
 

 O Brasil tem um dos programas de 
imunização mais respeitado no mundo, pois, apesar 
de seu extenso território e da grande quantidade 
populacional, foram eliminadas ou mantidas sob 
controle doenças de alcance mundial, erradicando, 
por exemplo, a varíola e a poliomielite. Esses 
importantes avanços se deram pela criação do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 
1973, que veio com o objetivo de inclusão social, 
assistência a todos os brasileiros em todo o 
território nacional, sem distinção de qualquer 
natureza. Esse programa atingiu até mesmo locais 
de difícil acesso, levando os municípios a 



 

 

 

alcançarem cada vez melhor as metas de 
vacinação, pois, as vacinas do programa estão 
disponíveis em todos os postos de saúde ou com 
as equipes de vacinação(45). 
 Para alcançar esses resultados, a 
imunização deve ter uma equipe bem treinada, para 
que os índices sempre melhorem. Essas atividades 
são desenvolvidas na sala de vacinação por uma 
equipe de enfermagem capacitada para o 
manuseio, conservação e administração dos 
imunobiológicos, orientando e prestando 
assistência a população com segurança, 
responsabilidade e respeito, dentre outras funções. 
Essa equipe tem em sua composição técnicos ou 
auxiliares de enfermagem, um enfermeiro que é 
responsável pela supervisão e treinamento em 
serviço, dentro da Resolução nº 302 de 2005 do 
Conselho Federal de Enfermagem(46). 
 O papel do enfermeiro na imunização é 
fundamental, pois é esse profissional o promotor da 
ação, que responde pelos aspectos administrativos 
e técnicos da sala de vacinas. A equipe de 
enfermagem se depara com os problemas 
relacionados a operação nos quesitos de 
indicações e contraindicações clínicas, e em 
relação ao monitoramento dos efeitos colaterais e 
suas reações adversas decorrentes dos 
imunobiológicos(46). 
 Dentre as responsabilidades do enfermeiro 
na imunização, estão: presença diária na sala de 
vacinação; supervisão contínua da equipe, do 



 

 

 

material e da maneira que o serviço está sendo 
prestado; controle do estoque de materiais 
logísticos; atenção a destinação e descarte 
adequado feito pela equipe do lixo infeccioso; 
monitoramento e manutenção do sistema de 
registro; monitoramento da conservação e 
armazenamento dos imunobiológicos; 
monitoramento das possíveis reações adversas; 
atenção a capacitação dos técnicos/auxiliares entre 
outros(46). 
 O enfermeiro responsável atua junto a 
Secretaria de Saúde de cada região, que deve 
sempre ofertar condições favoráveis de trabalho 
para as respectivas equipes de enfermagem 
voltadas ao trabalho de imunização, fazendo com 
que o enfermeiro assuma a responsabilidade 
técnica por essa área, ofertando boa qualidade dos 
serviços de vacinação(46). 
 
Incentivo ao aleitamento materno  
 
 A organização Mundial de saúde (OMS) 
estabelece o aleitamento materno como sendo o 
processo onde o lactente recebe leite materno 
independentemente do consumo de outro alimento. 
E quando este é exclusivo o bebê recebe leite 
materno de sua nutriz sem receber nenhum outro 
tipo de alimento líquido ou sólido(47). 
 O leite materno é considerado o alimento 
essencial para o bebê, pois o mesmo atua no 
sistema imunológico da criança, atendendo também 



 

 

 

aspectos nutricionais e psicológicos, além de, de 
prevenir infecções, problemas respiratórios, 
diarreias, entre outros benefícios(48). Por isso é de 
suma importância alimentar o bebê com o leite 
materno exclusivo até o sexto mês de vida, e com 
alimentos complementares/adicionais até os dois 
anos de idade(49). 
 Este processo também favorece as 
parturientes, proporcionando a redução de 
sangramento após o parto, diminuição de incidência 
de anemia, câncer de ovário e útero(50). Dado essas 
gamas de importâncias, a enfermagem tem papel 
fundamental no que tange a amamentação, 
iniciando com a introdução a educação sobre o 
aleitamento materno já nas consultas de pré-
natais(49) 
 O enfermeiro é o profissional que esta mais 
adjacente com a mulher no período da gestação e 
tem uma importante função no programas de 
educação em saúde, este deve orientar e sanar 
quaisquer dúvidas durante esse processo para que 
o aleitamento já ocorra nas primeiras horas de vida 
da lactente(50). 
 Segundo Carvalho, uma orientação primária 
e simples que antecede o nascimento do bebê é a 
assistência a gestante quanto o preparo da mama. 
Ele considera esta ação importante, pois, evita 
dificuldades como mamilos doloridos e fissurados 
que ocorrem muitas vezes acompanhados de 
dor(48). 



 

 

 

Durante esse processo o enfermeiro deve investir 
em atividades de promoção em saúde, promovendo 
palestras para a gestante, ressaltando a 
importância desse alimento para diminuir índices de 
desnutrição infantil, anemia, alergias, infecções 
entre outros(49).  
 
Avaliação e tratamento das feridas   
 

 Avaliar e tratar feridas é um processo 
criativo, difícil e que exige um cuidado especial, 
principalmente quando é uma lesão crônica. Deve-
se ter em mente que as feridas evoluem 
velozmente, são resistentes a diversos tipos de 
tratamentos e ocorrem devido condições 
predisponentes que incapacitam a normal 
cicatrização(51). 
 De acordo com Dantas Filho, o papel do 
enfermeiro no processo de cura da ferida não deve 
se restringir apenas na execução do curativo. 
Dantas afirma que a ferida representa muitas vezes 
uma mágoa, uma marca ou uma perda incurável e 
irreparável, deixando o ser humano frágil e muitas 
vezes incapacitado, e que, nesse contexto, o 
enfermeiro deve estar atento aos problemas 
psicológicos relatados pelo paciente, para assim, 
junto da equipe multidisciplinar, buscar o adequado 
tratamento(52).  
 O enfermeiro lotado na sala de curativos 
deverá começar seu trabalho no tratamento da 
lesão através da anamnese, onde, no exame físico 



 

 

 

irá avaliar o tipo de lesão, presença de odor, 
edemas, temperatura, coloração e sensibilidade. 
Nesta processo, o enfermeiro também deverá 
classificar a ferida( levando em consideração a 
origem, o grau de contaminação, a aparência, a cor 
e tipo de secreção)(53). 
 Dando continuidade ao seu trabalho, o 
enfermeiro partirá para a realização do curativo, 
onde este tem autonomia para escolher qual o mais 
adequado para a cicatrização. As etapas do 
curativo envolvem a limpeza da ferida, realizando-
se o desbridamento, o uso de medicamentos para 
acelerar o processo de cicatrização e a escolha da 
cobertura(53). 
 Posteriormente, o enfermeiro irá desenvolver 
um plano de cuidado, prescrevendo metas e 
resultados esperados, para que o paciente dê 
continuidade ao tratamento também em sua 
residência, retornando a unidade de saúde somente 
quando solicitado ou necessário(53). 
 
Preenchimento e avaliação dos Sistemas 
Nacionais de Saúde 
 
 Os Sistemas de informações podem ser 
definidos como um aglomerado de unidades de 
produção, avaliação e exposição de dados, para 
responder às necessidades de informações de 
instituições, programas e serviços. Podem ser 
informatizados ou manuais. Hoje em dia, devido ao 
grande desenvolvimento da informática, a maioria 



 

 

 

dos sistemas da área da saúde, mesmo nos locais 
mais periféricos, já dispõe das ferramentas de 
computação ou está em processo para 
aquisição(54). 
 Os Sistemas de Informações de Saúde 
surgiram e são implementados até hoje para 
facilitar a formação e avaliação das políticas, planos 
e programas de saúde, contribuir no processo de 
tomada de decisões, e servir como base para 
melhorar a situação de saúde individual e coletiva. 
São funções do SIS: planejamento, coordenação, 
supervisão dos processos de seleção, coleta, 
aquisição, registro, armazenamento, 
processamento, recuperação, análise e difusão de 
dados e geração de informações(54). 
 Nesse contexto, os Sistemas de Informações 
de Saúde são ferramentas necessárias para 
atuação do enfermeiro na atenção básica da saúde, 
pois, as informações constituem o suporte básico 
para a tomada de decisões(54).  
 Os sistemas mais utilizados, seja para 
avaliação ou para preenchimento nas unidades 
básicas de saúde são: O Sistema Nacional da 
Atenção Básica, que permite o acompanhamento 
do trabalhão das equipes de multiprofissionais da 
Estratégia de saúde da família e de agentes 
comunitários de saúde, o Sistema de Informação de 
Agravos de Notificações, que possibilitam a 
identificação da fonte de infecção e mecanismos de 
transmissão das doenças, Sistema de Vigilância 
Alimentar e nutricional, que promove informação 



 

 

 

continua sobre as condições nutricionais da 
população e os fatores que as influenciam, Sistema 
de Informação do Câncer de colo de útero, que é 
utilizado para o fornecimento dos dados 
informatizados dos procedimento de citopatologia, 
histopatologia e controle de qualidade do exame de 
preventivo de colo de útero, referentes ao programa 
de controle de câncer de colo de útero no Brasil, o 
SISPRENATAL, que tem a finalidade de permitir o 
acompanhamento adequado das gestantes 
inseridas no programa de humanização do prenatal 
e nascimento do SUS, o Hiperdia, que permite o 
cadastramento e acompanhamento de hipertensos 
e diabéticos captados no Planos Nacional de 
Reorganização da Atenção a hipertensão arterial e 
ao diabetes Mellitus, e todas as unidades 
ambulatoriais do SUS e o Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imunização, possibilita 
aos gestores envolvidos no programa uma 
avaliação dinâmica do risco quanto a ocorrência de 
surtos e epidemias a partir do registro dos imunos 
aplicados e do quantitativo populacional vacinado, 
que são agregados por faixa etária, em 
determinado período de tempo, em um área 
geográfica(54). 
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10 CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DA 
ENFERMAGEM: O ENFERMEIRO NO SERVIÇO 
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 É um processo seletivo que avalia 
candidatos a um cargo efetivo para uma entidade 
governamental. O processo é preparado por 
empresas especializadas contratadas pela 
entidade, mas a responsabilidade da avaliação dos 
serviços sempre caberá às áreas de recursos 
humanos legalmente designadas para tal. 
 Os concursos geralmente são de provas 
podendo ser realizado em duas etapas, 
independente do cargo ou funções temporárias. 

                                                             
11 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

Podemos dizer que o processo seletivo começa a 
valer após a publicação do edital, conhecida 
também como a “lei do concurso” todas as 
informações como: inscrições, pagamentos, 
documentos necessários, dia de realização das 
provas, isenções expressamente previstas em lei, 
até mesmo conhecimentos que serão avaliados 
entre outras informações.  
 Atualmente os concursos públicos é uma 
opção muito popular, devido a estabilidade de 
carreira e aos altos salários, muitas vezes sem 
exigência de experiência para aquele cargo 
desejado. 
 Hoje é normal encontrar cursos de 
preparação para concursos públicos, está área de 
empreendimentos vem crescendo cada vez mais 
diante a quantidade de pessoas interessadas em 
obter conhecimento em áreas que são comuns 
serem cobradas em provas como: Direito 
constitucional, Direito administrativo, raciocínio 
lógico, além de disciplinas específicas, como 
economia e finanças públicas, Direito penal, Direito 
tributário etc.  
 Para aprovação em um concurso é de 
importância uma boa formação acadêmica e muito 
investimento e dedicação de estudos para ingressar 
nestas carreiras, salário e estabilidade são os 
principais atrativo (TUDO SOBRE CONCURSOS). 

 



 

 

 

10.1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF 

 
Concurso realizado pela banca: IDECAN  
Taxa de inscrição: 140,00 R$ 
Concorrência: 1/1212  
 
 A seleção para o concurso foi composta por 
05 etapas: 
a) primeira etapa: prova de conhecimentos, objetiva 
e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
a ser realizada pelo IDECAN;  
b) segunda etapa: exame de aptidão física, de 
caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN;  
c) terceira etapa: inspeção de saúde – exames 
médicos, biométricos e complementares, testes 
toxicológicos e exame odontológico, de caráter 
eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN;  
d) quarta etapa: avaliação psicológica, de caráter 
eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN;  
e) quinta etapa: sindicância de vida pregressa e 
investigação social e funcional, de caráter 
eliminatório, a ser realizada pelo CBMDF. 
 
PRINCIPAIS REQUISITOS PARA O CARGO 
(ENFERMAGEM): diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro profissional no órgão de classe 
competente; Carteira Nacional de Habilitação no 
mínimo com categoria tipo “B”; possuir, no mínimo, 



 

 

 

18 (dezoito) anos e, no máximo 35(trinta e cinco) 
anos de idade até a data da inscrição; possuir, com 
os pés nus e a cabeça descoberta, no mínimo, 
1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) 
de altura para o sexo feminino e 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) de altura para o sexo 
masculino. 
VAGAS: 01 VAGA 
 

 REMUNERAÇÃO: ASPIRANTE A OFICIAL – 
9.945,64 R$ e após concluído o curso  2º Tenente 
será de R$ 11.654,95  
PROVA: A prova objetiva de múltipla escolha, de 
caráter eliminatório e classificatório, constará de 80 
(oitenta) itens, e terá pontuação total variando do 
mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 100 (cem) 
pontos, conforme tabela abaixo: 

 

DISCIPLINAS NÚMERO 
DE ITENS 

PONTO POR 
ITEM 

CONHECIMENTOS GERAIS   

Língua Portuguesa 10 1,0 

Língua Inglesa 10 1,0 

Noções de Informática 10 1,0 

Noções de Agenda Ambiental 10 1,0 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Legislação Pertinente ao CBMDF 20 2,0 

Conhecimentos Específicos do 
Cargo 

20 2,0 

TOTAL 80 100 



 

 

 

 
 ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 

PROVA DISCURSIVA 
 

CRITÉRIOS   

Aspectos 
Formais e 
Textuais 

Observância das normas de 
ortografia, pontuação, concordância, 
regência e flexão, paragrafação, 
estruturação de períodos, coerência 
e lógica na exposição das ideias. 

30 

Aspectos 
Técnicos 

Pertinência da exposição relativa ao 
tema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao conteúdo 
programático proposto. 

50 

TOTAL DE PONTOS: 80 

 
Conteúdo Prográmatico: Conhecimentos Gerais 
 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e 
interpretação de textos de gêneros variados. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
Domínio da ortografia oficial. Emprego das letras. 
Emprego da acentuação gráfica. Domínio dos 
mecanismos de coesão textual. Emprego de 
elementos de referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e outros elementos de 
sequenciação textual. Emprego/correlação de 
tempos e modos verbais. Domínio da estrutura 
morfossintática do período. Relações de 
coordenação entre orações e entre termos da 
oração. Relações de subordinação entre orações e 
entre termos da oração. Emprego dos sinais de 
pontuação. Concordância verbal e nominal. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação 



 

 

 

dos pronomes átonos. Reescritura de frases e 
parágrafos do texto. Substituição de palavras ou de 
trechos de texto. Retextualização de diferentes 
gêneros e níveis de formalidade. Correspondência 
oficial. Adequação da linguagem ao tipo de 
documento. Adequação do formato do texto ao 
gênero. 
 LÍNGUA INGLESA: Compreensão de texto 
escrito em língua inglesa. Itens gramaticais 
relevantes para a compreensão dos conteúdos 
semânticos. 
 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de 
sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 
Edição de textos, planilhas e apresentações 
(ambientes Microsoft Office e LibreOffice). 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet e intranet; programas de 
navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla 
Firefox) e correio eletrônico (Outlook Express e 
Mozilla Thunderbird); grupos de discussão; sítios de 
busca e pesquisa na Internet. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. Segurança da 
informação. Procedimentos de segurança. Noções 
de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para 
segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.). 
Procedimentos de backup. 
 NOÇÕES DE AGENDA AMBIENTAL: 
Política Nacional de Mudanças no Clima (Lei 
12.187/2009); Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei 12.305/2010); Lei Distrital 4.770/2012; 



 

 

 

e Desenvolvimento Sustentável e Agenda 
Ambiental da Administração Pública (A3P). 
 ATUALIDADES: (para a prova de 
conhecimentos - discursiva): Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como segurança, 
transportes, política, economia, sociedade, 
educação, saúde, cultura, ciência, tecnologia, 
inovação, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia, suas 
interrelações e suas vinculações históricas. 
 LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBMDF: 
Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 
1993; Lei nº 7.479/1986 (aprova o Estatuto dos 
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal e dá outras providências); Lei nº 
8.255/1991 (dispõe sobre a organização básica do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá 
outras providências); Lei nº 12.086/2009 (dispõe 
sobre os militares da Polícia Militar do Distrito 
Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal e dá outras providências); Decreto Federal 
nº 7.163/2010(regulamenta o inciso I do art. 10-B 
da Lei no 8.255/1991, que dispõe sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal); Decreto GDF nº 31.817/2010 
(regulamenta o inciso II, do artigo 10-B, da Lei nº 
8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre a Organização Básica do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal) 
 ENFERMAGEM: Sistema Único de Saúde 
(SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e 



 

 

 

organização. Políticas de saúde. Estrutura e 
funcionamento das instituições e suas relações com 
os serviços de saúde. Níveis progressivos de 
assistência à saúde. Políticas públicas do SUS para 
gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e 
humanos. Sistema de planejamento do SUS. 
Planejamento estratégico e normativo. Direitos dos 
usuários do SUS. Participação e controle social. 
Ações e programas do SUS. Legislação básica do 
SUS. Ética, deontologia, bioética e legislação em 
Enfermagem. Noções de saúde coletiva e 
epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. 
Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 
Sistematização da assistência em Enfermagem. 
Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em 
todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, 
adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do 
cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo 
vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, 
mulher e idoso). Processo do cuidar em 
Enfermagem em Doenças Transmissíveis. 
Processo do cuidar em Enfermagem em 
Emergências e Urgências. Processo do cuidar em 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. 
Administração e Gerenciamento em Saúde. 
Biossegurança nas ações de Enfermagem. 
Enfermagem em centro de material e esterilização. 
Programa Nacional de Imunização. (CBM-DF. 
EDITAL Nº 001, DE 1º DE JULHO DE 2016) 
 
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA (2aETAPA): 



 

 

 

TESTE NA BARRA FIXA - TABELA DE ÍNDICES 
MÍNIMOS 

Candidatos do sexo 
masculino 

Candidatas do sexo feminino 

3 (três) repetições 5 (cinco) segundos 

TESTE CORRIDA DE 12 MINUTOS - TABELA DE ÍNDICES 
MÍNIMOS 
 

Candidatos do sexo 
masculino 

Candidatas do sexo feminino 

Distância mínima a ser 
percorrida no teste de 
corrida de 12 (doze) 
minutos – 2.000 metros 

Distância mínima a ser 
percorrida no teste de 
corrida de 12 (doze) minutos 
– 1.800 metros. 

 
TESTE DE NATAÇÃO 50 METROS - TABELA DE ÍNDICES 
MÍNIMOS 

Candidatos do sexo 
masculino 

Candidatas do sexo 
feminino 

Tempo máximo de 01 
(um) minuto e 15 (quinze) 
segundos 

Tempo de máximo de 01 
(um) minuto e 25 (vinte e 
cinco) segundos 

 



 

 

 

 
10.2 HEMOCENTRO DF 
 
Concurso realizado pela banca: Instituto Americano 
de Desenvolvimento (IADES) 
Taxa de inscrição: R$ 58,00  
 
 O concurso público compreenderá as 
seguintes etapas: 
a) prova objetiva: de caráter eliminatório e 
classificatório, para ambos os cargos; 
b) prova discursiva: de caráter eliminatório e 
classificatório, para ambos os cargos; 
c) prova de títulos: de caráter classificatório, para o 
cargo de Analista de Atividades do Hemocentro;  
d) perícia médica: de caráter eliminatório, para o 
candidato que se declarar com deficiência. 
 
 As provas e etapas referentes ao concurso 
público serão aplicadas no Distrito Federal. Os 
candidatos aprovados e nomeados realizarão 
procedimentos pré-admissionais e exames médicos 
complementares, de caráter unicamente 
eliminatório, em conformidade com a legislação 
vigente e de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Planejamento,Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal. Os candidatos nomeados estarão 
sujeitos ao Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Distrito Federal, instituído pela Lei 
Complementar nº840, de 23 dezembro de 2011 e 
as normas internas do órgão de lotação 



 

 

 

 

 Vagas Enfermagem: 10 vagas para 
provimento imediato e 35(trinta e cinco) vagas para 
formação de cadastro de reserva. 
 
 Remuneração:Remuneração inicial de R$ 
5.820,00 e carga horária de 30 horas semanais. 
 
 Requisito de formação acadêmica: diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em Enfermagem, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro no Conselho de 
Classe. 
 Descrição sumária das atividades: planejar, 
coordenar, supervisionar, avaliar e executar 
atividades referentes às ações de enfermagem no 
âmbito da assistência e pesquisa, nos diferentes 
níveis de complexidade das ações de saúde e 
educação sanitária; participar de programas de 
desenvolvimento que envolva conteúdos relativos à 
área de atuação ou neles atuar; executar outras 
atividades de interesse da área e inerentes à 
Hemorrede Pública do Distrito Federal. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e 
intelecção de textos. Tipologia textual. Ortografia.  
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de 



 

 

 

crase. Formação, classe e emprego de palavras.7 
Sintaxe da oração e do período. Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Colocação 
pronominal. Regência nominal e verbal. 
Equivalência e transformação de estruturas. 
Paralelismo sintático. Relações de sinonímia e 
antonímia. 
 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 
Operações, propriedades e aplicações (soma, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação). Princípios de contagem e 
probabilidade. Arranjos e permutações. 
Combinações. Conjuntos numéricos (números 
naturais, inteiros, racionais e reais)  operações com 
conjuntos. Razões e proporções 
(grandezasdiretamente proporcionais, grandezas 
inversamente proporcionais, porcentagem, regras 
detrês simples e compostas).Equações e 
inequações. Sistemas de medidas. Volumes. 
Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de 
argumentação (analogias, inferências,fundações 
públicas distritais). Lei Federal n°8.080, de 19 de 
setembro de 1990. LeiDistrital no4.352, de 30 de 
junho de 2009. Lei Distrital n°4.990, de 12 de 
dezembro de2012 - Lei de Acesso a Informação. 
Decreto Distrital n°34.539, de 31 de julho de 2013- 
Estatuto da FHB. Decreto Distrital n°35.054, de 31 
de dezembro de 2013 – RegimentoInterno da FHB. 
Resolução ANVISA RDC n°63, de 25 novembro de 
2011. 9Normasde padronização ISO-9001. 



 

 

 

 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Princípios, Estado, governo e administração 
pública: conceitos, elementos, poderes e 
organização natureza, fins e princípios. 
Organização administrativa do Estado. 
Administração direta e indireta. Agentes 
públicos:espécies e classificação, poderes, deveres 
e prerrogativas, cargo, emprego e função públicos. 
Poderes administrativos. Atos administrativos: 
conceitos, requisitos atributos, classificação, 
espécies e invalidação. Controle e 
responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo, 
responsabilidade civil do Estado. LeiFederal 
n°8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores. 
 ATUALIDADES: Domínio de tópicos atuais e 
relevantes de diversas áreas, tais como 
desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, 
energia, política, economia, sociedade,práticas de 
cidadania, educação, defesa dos direitos do 
consumidor, artes e literatura com suas vinculações 
históricas. Atualidades e contextos históricos, 
geográficos, sociais, políticos, econômicos e 
culturais referentes ao Distrito Federal. Princípios 
da governança no setor público. 4 Compliance. 
Accountability. Código de ética e conduta no 
serviço Público. 
 ENFERMAGEM: Sistemas de assistência de 
enfermagem. Sistematização da assistência de 
enfermagem. Infecção hospitalar. Conceitos e 



 

 

 

principais causas. CCIH na instituição. Prevenção e 
controle de infecção hospitalar. Triagem clínica de 
candidatos à doação de sangue. Critérios para 
aceitação e recusa de candidatos à doação. Cífica. 
Auto-exclusão confidencial. Assistência de 
enfermagem na doação de sangue. Assistência de 
enfermagem nas reações adversas e complicações 
da doação de sangue. Noções gerais sobre sangue 
hemocomponentes: Tipos de hemocomponentes, 
Indicações transfusionais, Transporte e estoque de 
sangue e hemocomponentes. Doenças infecciosas 
transmissíveis pela transfusão. Triagem sorológica 
do sangue. Assistência de enfermagem nas 
transfusões de sangue e suas complicações. 
Noções sobre grupos sanguíneos ABO e Rh. 
Portaria no 1.353, de 13 de junho de 2011,do 
Ministério da Saúde, que aprova o Regulamento 
Técnico de Procedimentos Hemoterápicos. Política 
Nacional de Sangue e Hemoderivados. 
Gerenciamento de serviço de enfermagem. 
Administração de materiais e enfermagem. 
Organização dos serviços de enfermagem. 
Estrutura e funcionamento dos serviços d 
enfermagem. Planejamento na administração e na 
assistência de enfermagem. Centro de material e 
esterilização. Documentações de enfermagem: 
relatórios e anotações/instrumentos de informação 
na enfermagem. Importância da comunicação e 
relação humana no serviço deenfermagem. 
Planejamento de Recursos Humanos: cálculo de 
pessoal e elaboração de escalas. Ética profissional 



 

 

 

e legislação de enfermagem. Ética e bioética. 
Principais leis e decretos que regulamentam o 
exercício profissional. Resoluções ANVISA.20.1 
RDC n°306, de 7 de dezembro de 2004. RDC n°27, 
de 17 de maio de 2012. 20.3RDC n°20, de 10 de 
abril de 2014. RDC n°34, de 11 de junho de 2014. 
20.5 RDC n°75, de 2 de maio de 2016. 21 Portaria 
n°158, de 4 de fevereiro de 2016, do Ministério 
daSaúde. Normas Regulamentadora NR32 - 
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
deSaúde, aprovada pela Portaria n°485, de 11 de 
novembro de 2005, do Ministério do Trabalhoe 
Emprego. Guia para a Hemovigilância no Brasil 
(versão 2015), da ANVISA Guia para Uso de 
Hemocomponentes, do Ministério da Saúde 
(MS/SAS/DAE). ProtocoloTransfusional - Indicação 
de Hemocompontentes, da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal, com vigência a partir de 
março de 2016.(GDF. EDITAL Nº 01 - SEPLAG / 
FHB, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016) 

 



 

 

 

10.3 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - 
DISTRITO FEDERAL 

 
 
Banca: Instituto Americano de Desenvolvimento 
(IADES).  
Taxa de inscrição:R$ 42,00 
 Etapas:Será feita aplicação de prova objetiva 
de caráter eliminatório e classificatório. 
 VAGAS: 224 (duzentos e vinte e quatro) 
vagas de provimento imediato e 337 (trezentos e 
trinta e sete) vagas para formação de cadastro de 
reserva em 2 (duas) especialidades do cargo de 
Enfermeiro, da Carreira Enfermeiro. 
 REMUNERAÇÃO: R$ 2.592,48 (dois mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito 
centavos), para ingresso no Padrão I da Classe 
Inicial da Carreira Enfermeiro. 
 CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas 
semanais. 
 
ESPECIALIDADES 
 
 ENFERMEIRO: Vagas: 218 (duzentos e 
dezoito) vagas para provimento imediato e 328 
(trezentos e vinte e oito) vagas para formação de 
cadastro de reserva. 
 REQUISITOS:Conclusão de curso de 
graduação em Enfermagem, com diploma, 
devidamente registrado, e expedido por instituição 



 

 

 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e registro no Conselho de Classe. 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 
coordenar, planejar,supervisionar e avaliar 
atividades e ações de enfermagem no âmbito da 
assistência, pesquisa e docência, observar o 
Código de Ética e a Legislação de Enfermagem nos 
diferentes níveis de complexidade das ações de 
saúde, observando; participar de programas de 
treinamentos; executar outras atividades de 
interesse da área. 
 ENFERMEIRO DO TRABALHO: Vagas 6 
(seis) vagas para provimento imediato e 9 (nove) 
vagas para formação de cadastro de reserva. 
 REQUISITOS: Conclusão de curso de 
graduação em Enfermagem com diploma, 
devidamente registrado, e expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação com especialização em Enfermagem do 
Trabalho e registro no Conselho de Classe. 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 
planejar, organizar, coordenar, supervisionar e 
avaliar serviços de assistência de Enfermagem do 
Trabalho dos servidores ativos, nos diferentes 
níveis de complexidade das ações de saúde, 
observando o Código de Ética e a Legislação de 
Enfermagem; participar de programa de 
treinamento; executar outras atividades de 
interesse da área. 
 UNIDADES PARA LOTAÇÃO: Coordenação 
Geral de Saúde: da Asa Norte; da Asa Sul; da 



 

 

 

Ceilândia;; de Planaltina; de Samambaia; de Santa 
Maria; de São Sebastião; de Sobradinho; de 
Brazlândia; de Taguatinga; do Gama; do Guará; do 
Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho 
Fundo e Park Way; do Paranoá; e do Recanto das 
Emas. 
 PROVA: prova objetiva será composta de 50 
(cinquenta) questões, de múltipla escolha, com 5 
(cinco) alternativas em cada questão, para escolha 
de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação 
total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e 
o máximo de 75,00 (setenta e cinco) pontos, e o 
número de questões e os pesos serão definidos a 
seguir. 
 
 ENFERMEIRO: 

 

Disciplina 
Nº de 
questões 

Peso Divisão de questões 

conhecimentos 
básicos 

25 
1 
(um) 

8 - questões de Língua 
Portuguesa, 4 - questões 
sobre Legislação  
Aplicada aos Servidores do 
Governo do Distrito Federal, 
4 - questões sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS),  
3 - questões de Raciocínio 
Lógico e Matemático,  
3 - questões de 
Microinformática  
3 - questões de Atualidades; 

conhecimentos 
específicos 

25 2 
conhecimentos específicos 
da área de enfermagem 



 

 

 

 
 Dos Critérios de Avaliação e Classificação:  
De acordo com os valores decrescentes da nota 
final na prova objetiva, todos os candidatos 
aprovados serão ordenados, por cargo e 
especialidade,  
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e 
intelecção de textos. Tipologia textual. Ortografia.  
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de 
crase. Formação, classe e emprego de palavras. 
Sintaxe da oração e do período.  Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Colocação 
pronominal. Regência nominal e verbal. 
Equivalência e transformação de estruturas. 
Paralelismo sintático. Relações de sinonímia e 
antonímia. 
 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 
Operações, propriedades e aplicações (soma, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação).  Princípios de contagem e 
probabilidade. Arranjos e permutações. 
Combinações. Conjuntos numéricos (números 
naturais, inteiros, racionais e reais) e operações 
com conjuntos. Razões e proporções (grandezas 
diretamente proporcionais, grandezas inversamente 
proporcionais, porcentagem, regras de três simples 
e compostas).  Equações e inequações. Sistemas 
de medidas. Volumes. Compreensão de estruturas 



 

 

 

lógicas. Lógica de argumentação (analogias, 
inferências, deduções e conclusões). Diagramas 
lógicos. 
 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS):  
Evolução histórica da organização do sistema de 
saúde no Brasil e aconstrução do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço 
legal.  Controle Social no SUS.  Resolução no 453/ 
2012, do Conselho Nacional de Saúde. Política 
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde.  Constituição Federal, artigos 
de 194 a 200  Lei Orgânica da Saúde – Lei no 
8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial no 7.508/2011  Determinantes Sociais 
da Saúde.  Sistemas de Informação em Saúde. 
 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS 
SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL: Lei Orgânica do Distrito Federal e 
alterações posteriores. Lei Complementar no 840, 
de 23 de dezembro de 2011 (dispõe sobre o regime 
jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito 
Federal, das autarquias e das fundações públicas 
distritais). 
 MICROINFORMÁTICA: Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados ao uso de 
informática no ambiente de escritório. Aplicativos e 
uso de ferramentas na internet e(ou) intranet. 
Softwares do pacote Microsoft Office (Word, Power 
Point e Outlook) e suas funcionalidades. Sistema 
operacional Windows 7 5 Rotinas de backup e 



 

 

 

prevenção de vírus. Rotinas de segurança da 
informação e recuperação de arquivos. 
 ATUALIDADES: Domínio de tópicos atuais e 
relevantes de diversas áreas, tais como saúde, 
desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, 
energia, política, economia, sociedade, práticas de 
cidadania, educação, defesa dos direitos do 
consumidor, artes e literatura com suas vinculações 
históricas. Atualidades e contextos históricos, 
geográficos, sociais, políticos, econômicos e 
culturais referentes ao Distrito Federal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 ENFERMEIRO: Administração de materiais e 
enfermagem. Organização dos serviços de 
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos 
serviços de enfermagem. Planejamento na 
administração e na assistência de enfermagem em 
nível ambulatorial, centro cirúrgico, centro de 
material e esterilização, na prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Enfermagem e recursos 
humanos – recrutamento e seleção. Enfermagem 
na equipe de saúde – dimensionamento dos 
recursos humanos. Enfermagem, tomada de 
decisão na administração da assistência e do 
serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da 
assistência. Normas do Ministério da Saúde para 
atuação. Programa Nacional de Imunizações. 
Programa da Mulher. Programa da Criança. 
Programa do Adolescente. Programa do Homem. 



 

 

 

Programa do Idoso. Programa DST e AIDS. 
Programa de Hanseníase. Programa de 
Pneumologia Sanitária. Programa de Hipertensão. 
Programa de Diabético. Processo de Enfermagem 
– teoria e prática. 4 Consulta de enfermagem. 
Participação do Enfermeiro na CIPA. Enfermagem 
em situações clínico-cirúrgicas. Enfermagem em 
situações de urgência e emergência. Assistência de 
enfermagem em saúde mental. Assistência de 
enfermagem ao paciente crítico. Assistência de 
enfermagem em cuidados paliativos. Assistência de 
enfermagem nas doenças infectocontagiosas. 
Assistência de enfermagem nas doenças crônicas 
não transmissíveis. Álcool, tabagismo, outras 
drogas e redução de danos. Vigilância em saúde – 
conceitos, funções, indicadores. Vigilância 
epidemiológica. Vigilância sanitária. Vigilância 
ambiental. Assistência integral às pessoas em 
situação de risco: violência e negligência contra 
criança, adolescente, mulher e idoso. Modalidades 
assistenciais. Hospital-dia. Assistência domiciliar. 
Trabalho de grupo. Planejamento da educação em 
saúde com vistas ao autocuidado – promoção, 
prevenção, reabilitação. Assistência integral por 
meio do trabalho em equipes – enfermagem, 
multiprofissional e interdisciplinar. 
 ENFERMEIRO DO TRABALHO: Processo 
de Enfermagem. Bioestatística. Coleta de Dados. 
Amostragem. Análise dos Dados. Apresentação 
tabular e representação gráfica. Estudo dos 
agravos à saúde do trabalhador. Norma 



 

 

 

Regulamentadora:  Biossegurança e Saúde. 
Exposição a material biológico. Medidas de controle 
pós-exposição. Métodos de desinfecção e 
esterilização de materiais e equipamentos de 
saúde. Programa de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviço de Saúde (PGRSS). Doenças 
profissionais e doenças relacionadas ao trabalho. 
Benefícios e reforma da Previdência Social. 
Aspectos legais sobre doenças e acidentes de 
trabalho no Brasil. Responsabilidades éticas e 
legais à saúde do trabalhador. Seguro contra 
Acidente do Trabalho (SAT). Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). Direitos sociais. Férias 
trabalhistas. Afastamento laboral. Trabalho em 
turnos ininterruptos. Epidemiologia e vigilância da 
saúde do trabalhador: Doenças profissionais. 
Doenças relacionadas ao trabalho. Doenças 
imunopreveníveis. Doenças de notificação 
compulsória. Ergonomia aplicada ao trabalho. 
Metodologia da análise ergonômica do trabalho. 
Principais correntes de ergonomia. Ergonomia no 
Brasil e no mundo. Legislação brasileira relativa à 
Ergonomia. Manual de Aplicação da NR-17 
Organização do trabalho. Ergonomia cognitiva. 
Toxicologia da indústria de petróleo e derivados. 
Regulamentação do exercício profissional de 
Enfermagem do Trabalho. Atribuições e atuação do 
Enfermeiro do Trabalho. Administração de Serviços 
de Saúde e dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT). Sistemas de Gestão de 



 

 

 

Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 
18001:2007 Norma Regulamentadora de 
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde – NR-32 Normas de Certificação ISO. 
Processos de auditoria. Gestão de custos em 
saúde. Sistemas de Gestão Integrada de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). NR-9 - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). Higiene ocupacional. Levantamento dos 
riscos: Físicos. Químicos. Biológicos. Ergonômicos. 
Metodologia de avaliação. Gerenciamento dos 
riscos ocupacionais e limites de exposição. 
Legislação de segurança, medicina do trabalho e 
saúde complementar. Convenções internacionais 
(Convenções da OIT sobre saúde do trabalhador). 
Nacionais (Lei Orgânica da Saúde, Constituição da 
República Federativa do Brasil e Consolidação das 
Leis do Trabalho). Aposentadoria especial no Brasil 
– Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
Política nacional para a saúde do trabalhador. NR7-
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Níveis de atenção à saúde: 
Promoção da Saúde. Proteção Específica. Atenção 
Secundária. Atenção Terciária. Bem-estar, saúde e 
qualidade de vida no trabalho. Programas de saúde 
do trabalhador. Política social e o Sistema 
Previdenciário no Brasil.  (GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL EDITAL NO 01 – SEAP/SES-
NS, DE 28 DE MAIO DE 2014) 
 



 

 

 

  
10.4 EBSERH 
 
Concurso realizado pela banca:Instituto AOCP  
Taxa de inscrição: R$ 85,00 
 
 Principais requisitos para o cargo Enfermeiro 
perfusionista: Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, reconhecido pelo 
Ministério da Educação; Residência em 
Enfermagem em Cardiologia, com área de 
abrangência em Perfusionista, reconhecida pelo 
Ministério da Educação e/ou Conselho Regional de 
Enfermagem; ou Título de especialista em 
Enfermagem em Cardiologia, com área de 
abrangência em Perfusionista, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e/ou Conselho Regional de 
Enfermagem; e Registro Profissional no Conselho 
Regional de Enfermagem 
 
VAGAS:2 vagas 
REMUNERAÇÃO: 5.025,00 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 36 horas 
 
 PROVAS: As provas terão caráter 
eliminatório e classificatório sendo constituídas 
conforme a Tabela abaixo: 



 

 

 

 
 
PROVA OBJETIVA - ÁREA ASSISTENCIAL 

Provas Conhecimentos N0de 
Questões 

Valor das 
Questões 

Total 
de 

Pontos 

Pontua
ção 

mínima 
exigida 

 
 

Conhecimentos 
básicos 

Língua 
Portuguesa; 

10 1,0 10  
 

8 
pontos  
  (40%) 

Raciocínio Lógico 
e Matemático; 

5 
 

1,0 
 

5,0 
 

Legislação 
Aplicada à 

EBSERH 

5 1,0 5,0 

Conhecimentos 

específicos 

Legislação 

Aplicada ao 
SUS  

5 

 

2,0 

 
 

10  

 
 
36 

pontos 
(60%) 

Conhecimentos 

Específicos 

25 2,0 50 

Total máximo de pontuação :80 Pontos              

 
 



 

 

 

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA:Interpretação de 
texto: informações literais e inferências possíveis; 
ponto de vista do autor; significação contextual de 
palavras e expressões; relações entre ideias e 
recursos de coesão; figuras de estilo. 
Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego 
das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; 
classes de palavras: substantivos, adjetivos, 
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, 
preposições, conjunções, interjeições: 
conceituações, classificações, flexões, emprego, 
locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do 
período, concordância (verbal e nominal); regência 
(verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; 
pontuação. 
 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 
Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com 
números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, 
equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos 
 LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH:Lei 
Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 
Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
Regimento Interno da EBSERH.( MINISTÉRIO DA 



 

 

 

EDUCAÇÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES.) 
CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS: 
Evolução histórica da organização do sistema de 
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único 
de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço 
legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da 

Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e 
Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 
2011. Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas 
de informação em saúde. 
 ENFERMEIRO – PERFUSIONISTA: Centro 
Cirúrgico (CC) e Sala de Operações. Métodos de 
Desinfecção e Esterilização. Assepsia e Anti-
sepsia. Fisiologia da CEC. Fisiologia da 
Oxigenação por Membranas.  Componentes do 
Circuito de CEC. Condução da CEC. Proteção 
Miocárdica. Controle Laboratorial. Equilíbrio àcido-
Base e hidroeletrolítico.Ultrafiltração. Perfusato. 
Coagulação e Anticoagulação Cardiovascular, 
Respiratória, Hematológica, Renal e do Sistema 
Nervoso. Assistência Circulatória Mecânica. 
Perfusões Especiais. Complicações da CEC 
ENFERMEIRO.( MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 



 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES. 2014) 
 



 

 

 

 
10.5 EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
Concurso realizado pela banca: (EsFCEx) 
Taxa de inscrição: 120,00 R$ 
Inscritos para enfermagem: 1.357  
Concorrência: 2/678,5 
 
 A seleção para o concurso foi composta por 
05 etapas: 
a) primeira etapa: exame intelectual (EI): de caráter 
eliminatório e classificatório, para todos os 
candidatos inscritos; 
b) segunda etapa: inspeção de saúde (IS): de 
caráter eliminatório, para os candidatos aprovados 
(classificados/majorados); 
c) terceira etapa: exame de aptidão física (EAF): de 
caráter eliminatório, para os candidatos aprovados 
(classificados/majorados); 
d) quarta etapa: verificação documental preliminar: 
de caráter não eliminatório e não classificatório, 
para os candidatos aprovados 
(classificados/majorados); 
e) quinta etapa: revisão médica e comprovação dos 
requisitos para a matrícula: de caráter eliminatório, 
para os candidatos aprovados e classificados 
dentro do número de vagas. 
 
 PRINCIPAIS REQUISITOS PARA O CARGO 
ENFERMAGEM: Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de nível superior em 



 

 

 

Enfermagem, gerido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Possuir carteira ou Registro Profissional dentro da 
respectiva área (Coren); Possuir no máximo 36 
(trinta e seis) anos de idade até a data da inscrição; 
Está descalço e e com a  cabeça descoberta, no 
mínimo, 1,55m (um metro e cinquenta e cinco 
centímetros) de altura para o sexo feminino e 
1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura 
para o sexo masculino. Se do sexo feminino, não 
se apresentar grávida ou com filho nascido há 
menos de 6 (seis) meses para a realização do 
exame de aptidão física, a ser aplicado após a 
inspeção de saúde, devido à incompatibilidade 
desse estado com os exercícios exigidos naquela 
etapa do CA, devendo requerer o adiamento dessa 
etapa. Não apresentar tatuagens que façam alusão 
à ideologia terrorista ou extremista contrária às 
instituições democráticas, à violência, à 
criminalidade, à ideia ou ato libidinoso, à 
discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo 
ou origem ou, ainda, à ideia ou ato ofensivo às 
Forças Armadas, conforme o inciso VIII do art. 2º 
da Lei nº 12.705, de 2012. 
 
VAGAS: 02 VAGAS 
Remuneração: R$ 6.625,00 



 

 

 

 

             CONHECIMENTOS GERAIS       NÚMERO DE 
ITENS 

Língua Portuguesa 7 

História do Brasil 8 

Geografia do Brasil 7 

Língua estrangeira ( Inglês ou 
Espanhol) 

7 

TOTAL DE PONTOS 10,00 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 40 

TOTAL DE PONTOS 10,00 

 
 Será considerado reprovado no EI e 
eliminado do CA, o(a) candidato(a) inserido em 
uma ou mais das seguintes situações: I - não 
obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 
acertos do total dos itens que compõem a Prova de 
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, 
História do Brasil, Geografia do Brasil e Idioma 
Estrangeiro); II - não obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de acertos do total dos itens 
que compõem a Prova de Conhecimentos 
Específicos. 
 
CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia. 
Acentuação. Classe, estrutura e formação das 
palavras (morfossemântica). A oração e seus 



 

 

 

termos (morfossintaxe). Concordância verbal e 
nomina. Regência verbal, regência nominal e 
emprego de crase. Texto, vocabulário e a 
construção de sentidos 8. Coerência e coesão, 
Emprego dos tempos, modos verbais e vozes 
verbais 10. Pontuação. Fenômenos semânticos 
(metáfora, metonímia, sinonímia, antonímia, 
eufemismo, hiponímia, hiperonímia, ambiguidade, 
vaguidade, polissemia, homonímia, paráfrase). 
Argumentação e pragmática (atos de fala, 
implicitação, dêixis, máximas conversacionais). 
 HISTÓRIA DO BRASIL: Brasil Colônia: 
administração, economia, cultura e sociedade. As 
Capitanias Hereditárias e Governos Gerais. As 
atividades econômicas e a expansão colonial: 
agricultura, pecuária, comércio e mineração. Os 
povos indígenas; aldeamentos; ação jesuítica. d. As 
camadas senhoriais, os escravos e outros 
trabalhadores. A conquista dos sertões; entradas e 
bandeiras. O exclusivo comercial português. Os 
conflitos coloniais e os movimentos rebeldes de 
livres e de escravos do final do século XVIII e início 
do século XIX. A transferência da Corte portuguesa 
para o Brasil e seus efeitos; o período joanino no 
Brasil. O Brasil Monárquico A independência do 
Brasil e o Primeiro Reinado. A Constituição de 
1824. Militares: Guarda Nacional e o Exército. A 
fase regencial (1831-1840). O Ato Adicional de 
1834. As revoltas políticas e sociais das primeiras 
décadas do Império. Centralização x 
descentralização. A consolidação da ordem interna: 



 

 

 

o fim das rebeliões, os partidos, a legislação, o 
fortalecimento do Estado, a economia cafeeira, a 
tributação. Modernização: economia e cultura na 
sociedade imperial.. A escravidão, as lutas 
escravas pela liberdade, o movimento abolicionista 
e a abolição. A introdução do trabalho livre. Política 
externa: as questões platinas, a Guerra do 
Paraguai e o Exército. O movimento republicano e 
o advento da República. A República brasileira a. A 
Constituição de 1891, os militares e a consolidação 
da República. A “Política dos governadores”. O 
coronelismo e o sistema eleitoral. O movimento 
operário. e. O tenentismo. A Revolução de 1930. O 
período Vargas (1930-1945): economia, sociedade, 
política e cultura. O Brasil na II Guerra Mundial. A 
crise do Estado Novo e a sua superação.  O 
período democrático (1945-1964): economia, 
sociedade, política e cultura. A intervenção militar, 
sua natureza e transformações entre 1964 e 1985. 
As mudanças institucionais durante o período. O 
“milagre econômico”. A redemocratização. Os 
movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980: 
estudantes, operários e demais setores da 
sociedade. A campanha pelas eleições diretas. A 
Constituição de 1988. p. Brasil pós Constituição de 
1988 a 201: governos de Collor, Itamar, Fernando 
Henrique Cardoso e Lula. 
 GEOGRAFIA DO BRASIL: A Organização do 
Espaço Brasileiro. A integração brasileira ao 
processo de internacionalização da economia; o 
desenvolvimento econômico e social; e os 



 

 

 

indicadores sociais do Brasil. O processo de 
industrialização brasileira, os fatores de localização 
e as suas repercussões: econômicas, ambientais e 
urbanas. A rede de transportes brasileira e sua 
estrutura e evolução. A questão urbana brasileira: 
processos e estruturas. e) A agropecuária, a 
estrutura fundiária e problemas sociais rurais no 
Brasil, dinâmica das fronteiras agrícolas e sua 
expansão para o Centro-Oeste e para a Amazônia. 
A população brasileira: evolução, estrutura e 
dinâmica. A distribuição dos efetivos demográficos 
e os movimentos migratórios internos: reflexos 
sociais e espaciais. A divisão regional do trabalho: 
o Centro-Sul como pólo dinâmico da economia 
nacional. A Questão Regional no Brasil A 
regionalização do país: sua justificativa sócio-
econômica e critérios adotados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); as 
regiões e as políticas públicas para fins de 
planejamento. As regiões brasileiras: 
especializações territoriais, produtivas e 
características sociais e econômicas.  O Espaço 
Natural Brasileiro: seu aproveitamento econômico e 
o meio ambiente Geomorfologia do território 
Brasileiro: O território brasileiro e a placa 
sulamericana; as bases geológicas do Brasil; as 
feições do relevo; os domínios naturais e as 
classificações do relevo brasileiro. A questão 
ambiental no Brasil. Os recursos minerais. As 
fontes de energia e os recursos hídricos. A biosfera 
e os climas do Brasil. 



 

 

 

 LÍNGUA INGLESA: Pronouns: subject, 
object, possessive, interrogative, demonstrative, 
indefinite. Verb tenses: simple present, simple past 
(regular and irregular verbs), present continuous, 
past continuous and future (will and going to), 
present perfect, past perfect. Modals: can, could, 
will, would, should and must. Adjectives: 
comparative and superlative forms. Adverbs: time, 
position of adverbs, manner and frequency. 
Prepositions: time, place and location. Articles: 
definite and indefinite.  Quantifiers: many, much, (a) 
few, (a) little, a lot and some, any. Sentences: 
affirmative, negative and interrogative. Coordination 
and subordination . Reading comprehension 
Relative clauses 
 LÍNGUA ESPANHOLA: Lectura e 
interpretación textual. Acentuación de la 
palabras/Tonicidad. Artículos determinados 
(contracciones AL y DEL) e indeterminados; 
demostrativos; posesivos; indefinidos; el uso del 
NEUTRO LO. Numerales: cardinales y ordinales. 
Sustantivos: género ; número. Adjetivos: género y 
número. Pronombres personales: tónicos y átonos . 
Preposiciones. Conjunciones. Adverbios. Verbos 
regulares e irregulares: tiempos simples y 
compuestos. Sinonímia y antonímia Semántica: 
divergencias léxicas entre el portugués y el 
español.- heterotónicos/heterogenéricos  Los falsos 
cognatos. Comprensión e interpretación de textos. 
Lectura e interpretación de imágenes. 
 



 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
ENFERMAGEM 
 
 ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE E 
ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 
indicadores de qualidade em saúde; e  sistema de 
Informação em Saúde. Organização e 
gerenciamento de serviços de enfermagem no 
hospital. Gestão do processo de trabalho: gestão 
de pessoas; cálculo, distribuição e 
dimensionamento de pessoal de enfermagem nos 
diferentes setores de um hospital; trabalho em 
equipe;  instrumentos e meios de trabalho; relações 
de trabalho; comunicação; liderança. Seleção de 
pessoal, capacitação e supervisão como processo 
de desenvolvimento permanente da equipe. 
Administração de recursos materiais, planejamento, 
utilização, requisição, controle e avaliação. 
Auditoria em enfermagem. Saúde do trabalhador de 
enfermagem.  
 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 
DE ENFERMAGEM: Métodos, cálculos, vias e 
cuidados na administração de medicamentos, 
hemocomponentes, hemoderivados e soluções. 
Semiologia e Semiotécnica aplicadas em 
Enfermagem. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. Segurança do paciente. 
Biossegurança.  
 ENFERMAGEM NA ATENÇÃO MÉDICO 
CIRÚRGICA: Cuidados de enfermagem ao paciente 



 

 

 

com problemas nos sistemas orgânicos 
neurológico, respiratório, cardiovascular, digestório, 
renal, urológico, ginecológico, endócrino, 
hematológico, musculoesquelético e dermatológico. 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) para pacientes com alterações clínicas e 
cirúrgicas. Teoria e prática do cuidado de feridas e 
ostomias. Assistência de Enfermagem 
perioperatória. Assistência de enfermagem em 
centro cirúrgico e centro de material esterilizado. 
Ações de enfermagem na prevenção, controle e 
combate à infecção hospitalar. Processamento de 
artigos médico-hospitalares. 
 ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E 
CUIDADOS INTENSIVOS: Assistência de 
enfermagem em situações de urgência e 
emergência: suporte de vida em situações de 
traumatismos em geral; suporte de vida em 
situações de queimaduras; suporte de vida em 
situações de dores torácica-abdominais; suporte de 
vida em situações de edema agudo de pulmão; 
suporte de vida em situações de crise hipertensiva; 
suporte de vida em situações de infarto agudo do 
miocárdio; suporte de vida em situações de 
acidente vascular encefálico; suporte de vida em 
situações de estados de choque; suporte de vida 
em situações de parada cardiorrespiratória; suporte 
de vida em situações de intoxicações exógenas; e 
suporte de vida em situações de acidente ofídico.  
Atuação do Enfermeiro no atendimento pré-
hospitalar.  Assistência de Enfermagem em 



 

 

 

Unidades de Terapia Intensiva. Condutas de 
enfermagem para o paciente grave e em fase 
terminal. Atendimento de urgência e emergência 
em desastres naturais e catástrofes. Acolhimento 
com avaliação e classificação de risco, Captação, 
Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. 
  ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO: 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. O 
cuidado em enfermagem a pessoa idosa e sua 
família no ambiente doméstico e na 
institucionalização. Sistematização da assistência 
de enfermagem ao idoso com alterações da saúde 
em situações clínicas e cirúrgicas. 
 ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL: 
Política Nacional de Saúde Mental. A rede de 
cuidados em saúde mental. Processos patológicos 
e contexto psicossocial da doença mental. 
Assistência de enfermagem ao paciente com 
transtorno mental. Emergências psiquiátricas. 
Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool 
e outras drogas  
 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS. Evolução histórica da 
saúde pública e das políticas de saúde no Brasil. 
Política Nacional de Atenção Básica. Perfil 
epidemiológico da população brasileira.  A 
vigilância sanitária, epidemiológica e vigilância à 
saúde. Doenças transmissíveis mais prevalentes no 
Brasil. Programas de saúde:  Saúde da Família; 
Hipertensão e Diabetes; DST/AIDS; Programa 
Nacional de Imunização; Controle da tuberculose; 



 

 

 

Programa Nacional de Combate à Dengue, Zica e 
Chikungunya; Saúde do Trabalhador; Doação de 
Sangue e Órgãos; Política Nacional de Atenção às 
Urgências; Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem. Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas. Saúde Ambiental; e 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. 
 DEONTOLOGIA E ÉTICA DE 
ENFERMAGEM: Legislação de enfermagem. Etica 
e a bioética na enfermagem 
 
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
 
TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇOS SOBRE O 
SOLO  - TABELA DE ÍNDICES MÍNIMOS 

 

Candidatos do sexo masculino Candidatas do sexo 
feminino 

15  flexões – sem limite de 
tempo 

10 flexões – sem limite 
de tempo 

 
TESTE DE ABDOMINAL SUPRA  - TABELA DE 
ÍNDICES MÍNIMOS 

 

Candidatos do sexo masculino Candidatas do sexo 
feminino 

30 abdominais –  máx 5 min 20 abdominais–  máx 5 
min  

  
2º DIA 



 

 

 

TESTE DE CORRIDA DE 12 MIN- TABELA DE 
ÍNDICES MÍNIMOS 

 

Candidatos do sexo masculino Candidatas do sexo 
feminino 

2.200 m 1.600 m 

 
 Durante a realização do EAF permitir-se-á 
ao(à) candidato(a) executar até 2 (duas) tentativas 
para cada uma das tarefas, com intervalo de 24 
(vinte e quatro) horas para descanso. No caso de 
intervenção de recurso por algum candidato(a), 
quanto ao resultado obtido, caberá à Comissão de 
Aplicação acolhê-lo e solucioná-lo, facultando-se 
ao(à) candidato(a) reprovado(a) na primeira 
chamada solicitar, até o último dia previsto para 
esta fase, uma nova aplicação do exame, dentro do 
prazo estabelecido .(COMANDO DO EXÉRCITO. 
EDITAL DO CONCURSO, 2017)  
 



 

 

 

 
10.6 MARINHA DO BRASIL  
 
 
Concurso realizado pela banca: Marinha 
Taxa de inscrição: 110,00 R$ 
Concorrência: 1/874 
 
 A seleção para o concurso foi composta por 
07 etapas: 
a) primeira etapa: prova de conhecimentos 
profissionais, objetiva e discursiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, a ser realizada pela 
banca Marinha 
b) segunda etapa: verificação de dados biométricos 
(VDB), de caráter eliminatório. Essa etapa terá 
como propósito verificar se o candidato preenche 
os requisitos de bons antecedentes de conduta 
para ingresso na MB, de acordo com art. 11 da Lei 
n° 6.880/1980 ( Estatuto dos militares). 
c) terceira etapa: inspeção de saúde, que terá 
caráter eliminatório. É a perícia médica de seleção 
inicial que visa verificar se os candidatos 
preenchem os critérios e padrões médicos de 
aptidão para a carreira militar na MB.  
d) quarta etapa: teste de aptidão física. O TAF, que 
terá caráter eliminatório, tem como propósito aferir 
se a aptidão física do candidato preenche os 
padrões físicos exigidos para a carreira da MB. 
e) quinta etapa: prova de títulos.  A avaliação de 
títulos será realizada por Comissão Examinadora 



 

 

 

composta de Oficiais do corpo de Saúde da 
Marinha, para isso especialmente designada pelo 
Diretos de Ensino da Marinha e indicada pelo 
diretor de Saúde da Marinha. Esta etapa possui 
caráter classificatório. 
f) sexta etapa: verificação dos documentos: No 
período estabelecido no Calendário de Eventos, do 
Anexo II, os candidatos deverão entregar cópia 
autenticada ou simples, esta acompanhada dos 
originais. Os documentos originais têm a finalidade 
de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada.  
g) sétima etapa: avaliação psicológica: tem como 
propósito avaliar os candidatos mediante o 
emprego de procedimentos científicos destinados a 
aferir a compatibilidade das características 
psicológicas do candidato com a carreira militar. 
 PRINCIPAIS REQUISITOS PARA O CARGO 
(ENFERMAGEM): diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro profissional; Ter menos de 36 (trinta e seis) 
anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 
2018; Altura mínima é de 1,54m, e máxima de 
2,00m para ambos os sexos; O Índice de Massa 
Corporal (IMC) compreendidos entre 18 e 30. Tais 
limites, que não são rígidos, serão correlacionados 
pelos Agentes Médico Pericial (AMP) com outros 
dados do exame clínico. 
 



 

 

 

 VAGAS: 5 (4 ampla concorrência + 1 cotas) 
 REMUNERAÇÃO: Durante o curso de 
formação o salário inicial é de 6.625,00.  
 PROVA: A prova objetiva de múltipla 
escolha, de caráter eliminatório e classificatório, 
onde será composta por 50 questões objetivas e 
terão como propósito verificar a formação 
profissional do candidato. 
 A Redação será dissertativa e deverá ser 
escrita em letra cursiva, com ideias claras, 
coerentes e objetivas, cujo título versará sobre 
assunto considerado de importância pela 
Administração Naval com no máximo 30 linhas.  

 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA  
DISCURSIVA 

CRITÉRIOS 

Aspectos 
Formais e 
Textuais 

Coesão e Coerência 
Título e assunto  

30 
20 

Aspectos 
Técnicos 

Expressão 50 

 TOTAL DE PONTOS: 100 

 
CONTEÚDO PROGRÁMATICO:  
 
 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - 
Técnica básica de enfermagem; Metodologia do 
processo de enfermagem; Assistência de 
enfermagem à necessidade terapêutica: métodos, 



 

 

 

cálculos, vias e cuidados na administração de 
medicamentos, sangue, hemoderivados e soluções; 
Oxigenoterapia; Alimentação enteral; e Princípios e 
assistência de enfermagem na administração de 
quimioterapia e nutrição parenteral. 
  ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - 
Cuidados de enfermagem ao paciente com 
problemas nos seguintes aspectos clínicos: 
distúrbios eletrolíticos, digestivos, respiratórios, 
cardiovasculares, linfáticos, renais, endócrinos, 
neurológicos, musculoesqueléticos, oncológicos, 
hematológicos, biliares e dermatológicos; 
Assistência de enfermagem nos seguintes 
procedimentos: exames laboratoriais, 
insulinoterapia, drenagem postural, punção e 
drenagem pleural, paracentese abdominal, 
endoscopia, exames de imagem, biópsia renal e 
hepática, nutrição parenteral, quimioterapia e 
balanço hídrico; Assistência de enfermagem na 
Unidade de Recuperação Pós-Anestésica, Unidade 
de Tratamento Intensivo e Unidade Coronariana; 
Assistência de enfermagem nas emergências: 
acolhimento com avaliação e classificação de risco, 
intoxicações, hemorragias, reação anafilática, 
desidratação, queimaduras, comas, afogamentos, 
hipotermia, fraturas, traumatismos 
cranioencefálicos, abdominais e torácicos. 
Assistência de enfermagem nas afecções 
cirúrgicas: pré, trans, pós-operatório e 
complicações; Segurança do paciente; Assistência 
de enfermagem: ao paciente idoso, portador de 



 

 

 

diabetes, hipertensão e ostomizado; Prevenção e 
controle de feridas e infecções hospitalares; 
Limpeza e desinfecção de áreas hospitalares; 
Central de Material e Esterilização: procedimentos 
técnicos de desinfecção, esterilização e antissepsia 
de artigos hospitalares; Controle de qualidade e 
validação do processo de esterilização. 
  ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA – 
Atuação do enfermeiro na prevenção e promoção 
da saúde e no processo saúde-doença; Programas 
e Políticas Nacionais de Saúde: normas, princípios 
e diretrizes; Prevenção e controle das doenças 
crônicas não transmissíveis: hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes; Prevenção e controle de 
doenças infectoparasitárias, imunopreveníveis e 
sexualmente transmissíveis; Principais doenças de 
notificação compulsória; Imunização; Saúde 
Ambiental: abastecimento de água, destino de 
resíduos comuns, gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde e controle de vetores.  
 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA – Avaliação 
das funções psíquicas; Psicopatologia e assistência 
de enfermagem nas demências, nos transtornos 
psicóticos, transtornos do humor, transtornos de 
ansiedade, transtornos de personalidade e 
transtornos alimentares; Assistência de 
enfermagem nas emergências psiquiátricas e nos 
transtornos relacionados a substâncias e 
transtornos aditivos; Tratamento 
psicofarmacológico; Abuso físico e sexual de 
adultos e Reabilitação Psicossocial.  



 

 

 

 ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL – 
Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal e nutriz: planejamento familiar, 
pré-natal, parto, aborto, puerpério, aleitamento 
materno, gravidez na adolescência; Assistência de 
enfermagem na prevenção e tratamento dos 
agravos à saúde da mulher: prevenção do câncer 
de colo de útero e mama, climatério e menopausa, 
violência sexual; 55  
Assistência de enfermagem ao neonato, criança e 
adolescente: cuidados de enfermagem com o 
recém-nascido sadio e de alto risco, anormalidades 
e patologias do recém-nascido; Acompanhamento 
do processo de crescimento e desenvolvimento: o 
primeiro ano de vida, a idade pré-escolar, escolar e 
adolescência; Cuidados de enfermagem à criança 
hospitalizada, portadora de patologias 
hematológicas, oncológicas, renais, cardíacas, 
neurológicas, musculoesqueléticas, dermatológicas, 
endócrinas, do trato respiratório e digestório; e 
Emergências pediátricas.  
 ADMINISTRAÇÃO APLICADA À 
ENFERMAGEM - Gerência de pessoal: cálculo, 
distribuição e dimensionamento de pessoal de 
enfermagem nos diferentes setores de um hospital; 
Planejamento de unidade de enfermagem e de 
assistência especializada; Registros de 
enfermagem; Liderança; Metodologia de 
planejamento na enfermagem; Teorias e processos 
da administração; Sistema de informação em 



 

 

 

saúde; e Qualidade de vida no trabalho e a saúde 
do trabalhador de enfermagem.  
 DEONTOLOGIA E ÉTICA DE 
ENFERMAGEM - Legislação de enfermagem; 
Responsabilidade legal do enfermeiro; Ética e a 
bioética na enfermagem; Anotações de 
enfermagem no exercício profissional; A questão 
dos transplantes de órgãos ou tecidos; e Entidades 
nacionais de enfermagem. 
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA (2aETAPA): 
 

TESTE CORRIDA DE 12 MINUTOS - TABELA DE 
ÍNDICES MÍNIMOS 

 

Candidatos do sexo 
masculino 

Candidatas do sexo 
feminino 

Correr o percurso de 2.400 
(dois mil e quatrocentos) 
metros no tempo máximo de 
16 (dezesseis) minutos.  

Correr o percurso de 2.400 
(dois mil e quatrocentos) 
metros no tempo máximo 
de 17 (dezessete) minutos. 

 
TESTE DE NATAÇÃO 50 METROS - TABELA DE 
ÍNDICES MÍNIMOS 

 

Candidatos do sexo 
masculino 

Candidatas do sexo 
feminino 

Nadar o percurso de 25 
(vinte e cinco) metros no 
tempo máximo de 50 
(cinquenta) segundos. 

Nadar o percurso de 25 
(vinte e cinco) metros no 
tempo máximo de 1 (um) 
minuto.  



 

 

 

 
OBS: Antes de completados 5 (cinco) anos de 
nomeação ao Oficialato, os Oficiais serão avaliados 
pela Comissão de Promoções de Oficiais, visando a 
sua permanência em caráter definitivo na Marinha. 
(MARINHA DO BRASIL. EDITAL DE 28 DE JUNHO 
DE 2017) 



 

 

 

 
10.7 SENADO FEDERAL 
 
Concurso realizado pela banca: Fundação Getúlio 
Vargas  
Taxa de inscrição:R$ 190,00 (cento e noventa 
reais). 
Concorrência: 5/ 5288 
 A seleção para o concurso foi composta por 
02 etapas: 
Primeira etapa: Serão desenvolvidas Provas 
Escritas Objetivas de Múltipla Escolha e de Provas 
Escritas Discursivas, para todos os cargos são de 
caráter eliminatório e classificatório. 
Segunda etapa: Será constituída de Prova Prática, 
de caráter eliminatório e classificatório, 
exclusivamente para os candidatos à especialidade 
de Taquigrafia. 
 REQUISITO: diploma, apropriadamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, concedido pela instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e registro no respectivo órgão de 
fiscalização do exercício profissional. 
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Ao Analista 
Legislativo, Área de Saúde e Assistência Social, 
Especialidade Enfermagem, delegam atividades de 
supervisão, coordenação, programação ou 
execução especializada, em grau de maior 
complexidade, referentes a trabalhos relativos à 
observação, ao cuidado, à educação sanitária dos 



 

 

 

pacientes, gestantes e acidentados, ao 
cumprimento das prescrições médicas e aplicação 
de medidas destinadas à prevenção de doenças. 
 VAGAS: 5 (4 ampla concorrência + 1 cotas) 
 REMUNERAÇÃO: O salário inicial do cargo 
de Analista Legislativo, perante todas as 
áreas/especialidades/subáreas, é de R$18.440,64 
(dezoito mil  quatrocentos e quarenta reais e 
sessenta e quatro centavos). Para todas as áreas a 
jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas 
semanais. 
 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA 
NO CARGO: Ter sido aprovado no concurso 
público, nos eventuais retificações e anexos que 
foram estabelecidas no edital; Ter naturalidade 
brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do 
art. 12 da Constituição da República Federativa do 
Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto 
70.436, de 18 de abril de 1972; Ter idade mínima 
de 18 (dezoito) anos completos;Estar em gozo dos 
direitos políticos;O sexo masculino tem que esta 
isento com as obrigações militares e também com 
as eleitorais;  
 
DA PRIMEIRA ETAPA DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 Na primeira etapa serão aplicadas Provas 
Escritas Discursivas e Escritas Objetivas de 



 

 

 

Múltipla Escolha As Provas Escritas Objetivas de 
Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e 
classificatório, possuem os conteúdos 
programáticos constantes do Anexo II deste edital, 
conforme o quadro a seguir: 

 

Provas por Área de 
conhecimento 

Número de 
questões 

Ponto por 
questão 

Língua Portuguesa 20 (vinte) 1(um) 

Conhecimentos 
Gerais 

10 (dez) 1(um) 

Língua Inglesa 10 (dez) 1(um) 

Conhecimentos 
específicos. 

40 (quarenta) 2(dois) 

TOTAIS 80(oitenta) 120(cento e 
vinte) 

 Os candidatos que alcançarem o mínimo de 
50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do 
total de pontos de cada prova (P1, P2, P3 e P4) 
serão considerados aprovados.  
 
DAS PROVAS ESCRITAS DISCURSIVAS 
 

 As Provas Escritas Discursivas, de caráter 
eliminatório e classificatório, serão realizadas no 
mesmo dia das Provas Escritas Objetivas de 
Múltipla Escolha. Somente serão corrigidas as 
provas discursivas dos candidatos classificados até 
o importe de corte de até 10 (dez) vezes o número 
de vagas ofertadas para cada 



 

 

 

cargo/área/especialidade/subárea, respeitados os 
empates na última posição e a reserva de vagas 
para candidatos com deficiência. 
As Provas Escritas Discursivas terão caráter 
eliminatório e classificatório, sendo compostas da 
seguinte forma: 
Quadro de textos Mínimo de 

linhas 
Máximo de 
linhas 

Total de 
pontos 

Redação 25(vinte e 
cinco) 

30(trinta) 20(vinte) 

Questão 
discursiva 

- 30(trinta) 20(vinte) 

Total   40(quarenta) 

 
                              Critérios de avaliação do Texto 

(A) Aspectos Macroestruturais Pontuação 

1-Apresentação, legibilidade, margens e 
parágrafos. 

2,0 

2- Adequação ao tema e/ou á tipologia 
textual. 

2,0 

3- Estrutura textual( construção 
pertinente de introdução, 
desenvolvimento e conclusão) 

4,0 

4- Pertinência e riqueza de 
argumentos/exemplos.   

4,0 

5- Relação lógica entre as ideias. 4,0 

6- Objetividade, ordenação e clareza das 
ideias.  

4,0 

Total 20,0 



 

 

 

 
(B) Aspectos 

Microestruturais 
Formula de Pontuação 

Indicação de um erro por cada 
ocorrência dos tipos a seguir: 
Ortografia acentuação e crase, 
Inadequação vocabular, 
Repetição ou omissão de 
palavras, Falha de construção 
frasal ou falta de paralelismo, 
Pontuação, Emprego e colocação 
de pronomes, Concordância 
verbal ou nominal,  Regências 
verbal ou nominal, Emprego e 
colocação de pronomes, Vícios 
de linguagem, estruturas não 
recomendadas, emprego de 
maiúsculas e minúsculas, 
translineação. 

NF= A- (6B/TL) 
Onde: NF= NOTA 
FINAL; 
A=Soma dos aspectos 
macroestruturais; 
B=Quantidade de 
ocorrência dos erros; 
TL= Total de linhas 
efetivamente escritas.  

 
Observações:  
Por linha efetivamente escrita entende-se a linha 
com no mínimo duas frases completas, 
excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, o 
texto que ultrapassar a extensão máxima de trinta 
linhas e que for escrito fora do local apropriado. Se 
NF < zero, então, considerar-se-á NF = zero. O 
candidato que obtiver NF < 10,00 pontos será 
eliminado do concurso público 



 

 

 

 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

 Em caso de iguale, terá preferência o 
candidato que, na seguinte ordem: Até o último dia 
de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, ter 
idade igual ou superior a sessenta anos parágrafo 
único, do Estatuto do Idoso;Nas Provas Escritas 
Discursivas alcançar a maior nota final; Nas Provas 
Escritas Objetivas de Múltipla Escolha conseguir 
maior nota na área de conhecimento de Língua 
Portuguesa; Obtiver maior nota na área de 
conhecimento de Conhecimentos Específicos nas 
Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha; Nas 
Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha 
alcançar maior nota na área de conhecimento de 
Língua Inglesa; Nas Provas Escritas Objetivas de 
Múltipla Escolha alcançar maior nota na área de 
conhecimento de Conhecimentos Gerais; Insistindo 
o empate, terá preferência o candidato mais idoso; 
Sorteio público.O desempate, no 
cargo/área/especialidade e subárea (quando for o 
caso), se dará utilizando como primeiro critério a 
idade, caso haja pelo menos um candidato com 
idade igual ou superior a sessenta anos, completos 
até o último dia de inscrição,seguido dos demais 
critérios já enumerados nos subitens acima. 
 
CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 



 

 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise 
de textos. Estruturação do texto e dos parágrafos. 
Articulação do texto: pronomes e expressões 
referenciais, nexos, operadores sequenciais. 
Significação contextual de palavras e expressões. 
Interpretação:pressuposições e inferências; 
implícitos e subentendidos. Variedades de texto e 
adequação de linguagem.Equivalência e 
transformação de estruturas. Discurso direto e 
indireto. Sintaxe: processos de coordenação e 
subordinação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Pontuação. Estrutura e formação de 
palavras. Funções das classes de palavras. Flexão 
nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de 
tratamento e colocação. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de 
crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Redação Oficial (Manual de Redação da 
Presidência da República e Manual de Elaboração 
de Textos do Senado Federal). 
 LÍNGUA INGLESA: Estratégias de leitura: 
compreensão geral do texto; reconhecimento de 
informações específicas; capacidade de análise e 
síntese; inferência e predição; reconhecimento do 
vocabulário mais frequente em textos não literários; 
palavras cognatas e falsas cognatas. Estratégias 
discursivas: tipo de texto; função e estrutura 
discursivas; marcadores de discurso; elementos de 
coesão. Aspectos gramaticais: uso de artigos 
definidos e indefinidos; conhecimento dos tempos e 
modos verbais; uso de preposições, conjunções, 



 

 

 

pronomes e modais; concordância nominal e 
verbal; formação e classe de palavras; relações de 
coordenação e subordinação; voz passiva, discurso 
direto e indireto. 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENFERMAGEM: Deontologia, bioética e legislação 
em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e 
epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. 
Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 
Sistematização da assistência em Enfermagem. 
Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em 
todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, 
adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do 
cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo 
vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, 
mulher e idoso). Processo do cuidar em 
Enfermagem em Doenças Transmissíveis. 
Processo do cuidar em Enfermagem em 
Emergências e Urgências. Processo do cuidar em 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. 
Administração e Gerenciamento em Saúde. 
Biossegurança nas ações de Enfermagem. 
Enfermagem em centro de material e esterilização. 
Programa Nacional de Imunização. Ética 
profissional. (SENADO FEDERAL. EDITAL N° 2, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011) 
 



 

 

 

 
10.8 CÂMARA LEGISLATIVA 
 
 
Concurso realizado pela banca: Fundação Carlos 
Chagas 
Taxa de inscrição: R$ 88,00 
 
 A prova conterá 3 etapas:  
Etapa 1: prova objetiva.  
Etapa 2: prova discursiva. 
Etapa 3: prova de títulos. 
 
 VAGAS: 2 
 REMUNERAÇÃO: 15.879,40  
 
 PRINCIPAIS REQUISITOS PARA O CARGO 
ENFERMAGEM: diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de nível superior em 
Enfermagem e possuir registro profissional dentro 
da respectiva área (COREN). Estar em dias com as 
obrigações militares. Conter a titulação exigida para 
o cargo. Ter aptidão física e mental para exercer as 
atribuições do cargo. Submeter-se a exames de 
saúde física e mental e apresentar os respectivos 
laudos. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
Quanto ao exercício profissional, não dispor de 
condenação em órgão de classe e apresentar 
documento que comprove a não falta no exercício 
profissional para o cargo. 



 

 

 

 PROVA: Constará de 80 itens de múltipla 
escolha (com cinco alternativas), sendo 30 em 
relação a conhecimentos gerais e 50 para 
conhecimentos específicos. 
 As questões objetivas terá carácter 
classificatório e eliminatório, considerando 
habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou 
maior a 240 (duzentos e quarenta) pontos. 
 Um processamento eletrônico corrigirá as 
provas objetivas. Será utilizado o escore 
padronizado para avaliação de cada prova, com o 
objetivo de avaliar o desemprenho do candidato em 
relação aos demais refletindo assim na sua 
classificação. O escore terá média igual a 50 
(cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).  
 A prova discursiva será realizada na data 
posterior a prova objetiva, sendo autorizado a 
realizar o mesmo os candidatos que obtiveram 
melhor colocação na prova objetiva; o número de 
candidatos aprovados para a segunda etapa será 
considerado até 20 vezes o número de vagas para 
o cargo, respeitando a última posição de 
classificação para empates e respeitando todos os 
candidatos inscritos com deficiência devidamente 
habilitados em relação ao seu desempenho. 
 A prova discursiva será constituída de grupo 
(P1 e P2). 

P1 P2 
voto em parecer de mérito 
 

50 pontos minuta de 
preposição 
com 
justificação 

100 
pontos voto em parecer de 

admissibilidade 
50 pontos 



 

 

 

 Será habilitado o candidato que obtiver nota 
maior ou igual a 50 pontos em cada uma das partes 
e nota maior ou igual a 120 pontos na soma das 
duas partes da segunda etapa.  
 Prova de Titulo, efeito classificatório. 
Pontuação máxima de 15 pontos 
 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
ALÍNEA TÍTULO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
MÁXIMO 

 
 
 
A 

Diploma, devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “stricto 
sensu”, em nível de doutorado em 
área específica para qual está inscrito, 
acompanhado de histórico escolar. 

 
 
 
8 

 
 
 
8 

 
 
 
B 

Diploma, devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “stricto 
sensu”, em nível de mestrado em 
área específica para qual está inscrito, 
acompanhado de histórico escolar. 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
C 

Diploma, devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “stricto 
sensu”, em nível de especialização em 
área específica para qual está inscrito, 
com carga horária mínima de 360 
horas, acompanhado de histórico 
escolar onde constem disciplinas 
cursadas e respectiva carga horária. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 
 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 15 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
CONHECIMENTOS GERAIS 



 

 

 

 

 Língua portuguesa: compreensão e 
interpretação de texto. Argumentação. 
Pressupostos e subtendidos. Níveis de linguagem. 
Articulação de texto: coesão e coerência. Termos 
da oração. Processos de coordenação e 
subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, 
modos de vozes verbais. Classes de palavras. 
Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da 
crase. Ortografia e acentuação. Pontuação. 
Equivalência e transformação de estruturas. 
Redação oficial, conforme o Manual de Redação da 
Presidência. 
 Direito constitucional: princípios 
fundamentais, direitos egarantias fundamentais, 
organização do Estado, organização dos Poderes, 
Poder Legislativo, tributação e seus princípios 
ferais, limitações do poder de tributar, finanças 
públicas e normas gerais, orçamentos. Lei Orgânica 
do Distrito Federal: fundamentos das organizações 
dos poderes e do Distrito Federal, organização do 
Distrito Federal, organização dos Poderes, ordem 
econômica do Distrito Federal, disposições gerais. 
Lei distrital nº 4.990/2012, que regula o acesso a 
informações no Distrito Federal.  
 Direito administrativo: Ato de Administrativo. 
Controle da Administração Pública. Contrato 
Administrativo. Agentes Administrativos. Poderes 
da Administração. Princípios Básicos da 
Administração. Serviços Públicos. Lei nº 



 

 

 

8.666/1993. Lei Complementar distrital nº 840/2011. 
Lei Complementar distrital nº 769/2008. Noções da 
Lei de Permissões e concessões. Lei federal nº 
9.784/1999, recepcionada pela /lei distrital nº 
2.834/2011. 
 Processo Legislativo: Constituição Federal: 
organização do Estado, organização político-
administrativa, União, organização dos Poderes, 
Poder Legislativo. Lei Orgânica do Distrito Federal: 
organização do Distrito Federal, disposições gerais, 
organização administrativa do Distrito Federal, 
competências do Distrito Federal. Lei complementar 
nº 13/1996. Regimento Interno da Câmara 
Legislativa do DF (Consolidação dada pela 
Resolução nº 218/2005, publicada no Diário da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal de 
22/07/2005- Suplemento). 
 Realidade do Distrito Federal: a realidade 
ética, social, histórica, geográfica, cultural, política e 
economica do distrito Federal e da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE, instituída pela Lei Complementar 
federal nº 94/1998. 
 Línguas Estrangeiras: inglês e espanhol: 
compreensão de textos escritos em inglês e em 
espanhol. Itens gramaticais relevantes para a 
compreensão dos conteúdos semânticos. 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 



 

 

 

 Transição demográfica e epidemiológica; 
principais indicadores demográficos e de saúde. 
Principais causas de mortalidade e morbidade no 
DF. Processo saúde-doença; determinantes sociais 
da saúde. Seguridade social: objetivos, diretrizes e 
financiamento. Evolução dos modelos de atenção à 
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde; 
princípios e diretrizes; financiamento e pactuação. 
Participação comunitária e controle social. 
Organização institucional da saúde no Brasil e no 
DF; Saude Suplementar. Organização da atenção à 
saúde; humanização da saúde. Vigilância em 
Saúde: vigilância epidemiológica; sistemas de 
informação; vigilância sanitária; infecção hospitalar; 
vigilância ambiental. Promoção da saúde; 
Educação em saúde. Planejamento em saúde. 
Recursos humanos para a saúde. Programa 
Nacional de Humanização. Grandes endemias e 
doenças infectocontagiosas. Doenças crônico-
degenerativas. Acidentes e violência. Saúde da 
mulher e do homem. Saúde da criança e do 
adolescente. Saúde do idoso. Saúde da pessoa 
com deficiência. Saúde do trabalhador. Saúde no 
sistema prisional. Saúde bucal. Saúde mental; uso 
de drogas como problema de saúde pública; 
alcoolismo e tabagismo. Práticas integrativas e 
complementares. (CÂMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL, 2017 ) 
  
 



 

 

 

 
10.9 PREFEITURA DO NOVO GAMA (GOIÁS) 

 
Concurso realizado pela banca:IDIB 
Taxa de inscrição: R$ 70,00  
VAGAS: 15 Vagas 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.988,37  
 
DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO: 
Abrangendo os conteúdos programáticos 
constantes, será aplicado exame de habilidades e 
conhecimentos, mediante aplicação de provas 
objetiva. 
 

ÁREA 
DE 
CONHECI- 
MENTO 

CONTEÚDO 
Nº DE 
ITENS 

PESO TOTAL 
PERFIL 
MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO 

Conheci- 
mentos 
Básicos 

Língua 
Portuguesa 

14 1 14 
50% (desde 
que não 
adquira nota 
igual a 0 em 
nenhum dos 
conteúdos 

Raciocínio 
Lógico 

06 1 06 

Conheci- 
mentos 
Específicos 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2 40 50% 

CARÁTER: Eliminatório e Classificatório 

 

AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  
 



 

 

 

 A avaliação da prova objetiva será através 
da escala de pontos e pesos.Será considerado 
idôneo na prova objetiva o candidato que obtiver 
paralelamente nota igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) do total de pontos da prova 
de conhecimentos básicos, desde que não alcance 
nota igual a ZERO em nenhum dos conteúdos e 
50% (cinquenta por cento) do total de pontos da 
prova de conhecimentos específicos.A prova 
objetiva será de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos os cargos, constará de 
questões de múltipla escolha que versarão sobre o 
Conteúdo Programático constante no Edital. Cada 
questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro) 
alternativas dentre as quais somente 01 (uma) 
estará correta. 
 
ENFERMEIRO  
 
 Gerenciamento dos Serviços de 
Enfermagem. Processo de trabalho em 
Enfermagem; Auditoria em Saúde e em 
Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias 
administrativas; Recursos humanos; Mudanças em 
Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei 
do Exercício Profissional; Atribuições da equipe de 
Enfermagem conforme a lei; funções privativas do 
enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o 
Código de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças 
ocupacionais. Biossegurança. A vigilância 
epidemiológica no contexto da Enfermagem. 



 

 

 

Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem 
(princípios básicos do exame físico e adequação 
aos diagnósticos de enfermagem). Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 
dados, diagnóstico de Enfermagem com base na 
Taxonomia da "Associação Norte-Americana de 
Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), 
Classificação de Intervenções de Enfermagem 
(NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem 
(NOC), documentação e registro. Princípios da 
administração de medicamentos. Cuidados de 
Enfermagem relacionados à terapêutica 
medicamentosa. Assistência de Enfermagem na 
prevenção e controle de infecção hospitalar. O 
Processo de Enfermagem na organização da 
assistência de Enfermagem peri-operatória. 
Planejamento da assistência de Enfermagem no 
pré, trans e pós-operatório. Papel do Enfermeiro no 
centro cirúrgico e central de esterilização. 
Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com 
alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de 
acordo com as necessidades humanas básicas 
utilizando o processo de enfermagem. Modelos de 
intervenção na saúde da população idosa. 
Assistência de enfermagem a pacientes com 
doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 
imunodeficiência. Planejamento da assistência de 
Enfermagem nas alterações dos sistemas 
hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, 
respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso 
e músculo esquelético. Assistência de Enfermagem 



 

 

 

nas alterações clínicas em situações de urgência e 
emergência. Assistência de Enfermagem a 
pacientes com lesões por queimaduras. Assistência 
de Enfermagem em doenças infecciosas. 16. 
Assistência de Enfermagem na função imunológica. 
Avanços da imunologia: Engenharia genética e 
células tronco. Assistência de Enfermagem em 
unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e 
neonatal. Aplicações terapêuticas e procedimentos 
tecnológicos aos clientes em estado crítico e/ou 
com intercorrências clínico-cirúrgicas (cirurgias 
gerais, vasculares, ginecológicas, proctológicas, 
urológicas, e neurocirurgia). Assistência pós-
operatória a portadores de: feridas cirúrgicas, 
cateteres, drenos e balanço hidroeletrolítico. 
Enfermagem no programa de assistência domiciliar. 
Planejamento e promoção do ensino de 
autocuidado ao cliente. 
 
Classificação final 
 
  Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente da Nota Final, em lista de classificação por 
opção de cargo. A pontuação final será: 

Pontuação Final = (TPO)  
Onde: TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva 
 No caso de empate na classificação dos 
candidatos, o desempate se fará verificando-se, 
sucessivamente, os seguintes critérios:a) com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 
termos da Lei n.º 10.741/2003, entre si e frente aos 



 

 

 

demais, sendo que será dada preferência ao de 
idade mais elevada;  
b) Maior pontuação na disciplina conhecimentos 
específicos;  
c) Maior pontuação na disciplina de língua 
portuguesa;  
d) Maior idade. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
NOVO GAMA - GO. EDITAL N.º 001/2016, DE 08 
DE NOVEMBRO DE 2016) 
 



 

 

 

 
10.10  OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA 
MILITAR - MINAS GERAIS 

 
 
Banca: Comissão própria de avaliação (CPA Lei nº 
10.861/2004)  
Taxa de inscrição: 266,24 R$ 
 
 O mesmo dispõem de 4 etapas, são elas;  
1) prova de conhecimentos; 
2) prova de título e teórico-prático; 
3) avaliação de exames toxicológicos e avaliação 
psicológicas TCF (teste de capacitação  física) 
exames de saúde;  
4) estágio de capacitação de Oficiais, 
respectivamente. 
 
 VAGAS: 11 Vagas  
 REMUNERAÇÃO: O mesmo tem divulgado 
no ano de 2017  a remuneração de serviço 
prestado de 8.874,60 R$. O salário sujerido é para 
o cargo de 2° Tenente e trata-se de uma paga 
inicial, podendo aumentar com o decorrer do 
tempo, visto que o cargo militar é provido de 
acessão de patente, onde tem uma hierarquia, 
seguida pelas patentes de posições na ordem de: 
2° Tenente, 1° Tenente, Capitão, Major, Tenente-
coronel, Coronel, sendo Coronel a última das 
patentes, almejado na nação aguerrido. 
 REQUISITOS PARA O CARGO: Possuir 



 

 

 

menos de 35 anos até a data de inclusão. O papel 
do Enfermeiro que subsidiar ao órgão militar do 
estado de Minas Gerais não fugirá de suas 
atribuições. serão elas; desenvolver atividades 
privativas do enfermeiro na unidade de saúde 
previsto em lei de exercício profissional Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen) tais como; 
conceder auditoria, consultoria, cuidados em 
enfermagens, comparecer na elaboração e 
avaliação na execução de planos e cuidados a 
saúde, planejar, avaliar e organizar assistência de 
enfermagem. 
 PROVA: Conhecimento, 1° fase é de suma 

importância, com caráter classificatório e 
eliminatório se torna o alvo principal, onde cabe no 
edital tópicos, são eles: Língua portuguesa, Direitos 
humanos, Conhecimentos específicos.  

 

Disciplina 
Numero de 
questões 

Cada 
questão 
vale 2,5 
totalizando 
100 pontos 

Língua portuguesa 9 questões 

Direitos humanos 4 questões 

Conhecimentos 
específicos 

27 questões 

 
 TESTE DE CAPACIDADE FÍSICAS: O 
concorrente terá que suportar uma corrida de 2,4 
km em 17, 45 minutos se for homem, quando o 
Candidato é do gênero feminino acrescenta-se 2 
minutos no prazo da corrida, sendo de 19,45 tendo 
também que respeitar a distância de 2400 metros     



 

 

 

  O concurso ocorreu no ano de 2017 com a 
inscrição entre as datas de 20/06 á 19/07 com a 
prova sendo realizada no domingo (20/08), foram 3 
horas de provas. 
(POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EDITAL 
DRH/CRS Nº 05/2017, DE 18 DE ABRIL DE 2017) 

 
 

 



 

 

 

10.11 CONCURSO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE BRASÍLIA (HUB) 
 

Universidade Paulista de Brasília 
Brasília 05 de outubro de 2017 
 
Concurso Hospital Universitário de Brasília ( HUB) 
BANCA: Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) 
TAXA: R$ 180,00. 
ETAPAS:  seleção de que trata este edital 
compreenderá o exame de conhecimentos 
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório. 
VAGAS:  02 vagas para contrato imediato somente. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 5.744,76 
CARGA HORARIA: 40 horas semanais.  
REQUISITOS NECESSÁRIOS: comprova 
obrigações eleitorais, para candidatos do sexo 
masculino estar em dia com serviço militar , ter 
diploma, certificado ou declaração de conclusão de 
curso de enfermagem , emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC), disposição inata, física e mental para o 
exercício das atividades, ter a disposição todos os 
documentos necessários. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 
trabalhar em  diferentes níveis de complexidade 
das ações de saúde, observando; participar de 



 

 

 

programas de treinamentos; executar outras 
atividades de interesse da área. 
UNIDADE PARA LOTAÇÃO: Hospital Universitário 
de Brasília. 
PROVA : Será aplica prova objetiva  constituinte de 
100 questões sendo 30  de conhecimentos gerais  
e 70 de conhecimentos específicos da ária , de 
caráter eliminatório e classificatório. Toda avaliação 
será de itens onde se deverá julgar CERTO ou 
ERRADO, sendo C para certo e E para errado deve 
se obedecer todo  os comandos na folha de 
resposta. A nota em cada item da prova objetiva, 
feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta 
do candidato esteja em concordância com o 
gabarito oficial definitivo da prova e  0,33 ponto 
negativo, caso a resposta do candidato esteja em 
discordância com o gabarito oficial definitivo da 
prova e 0,00 ponto, caso não haja marcação ou 
haja marcação dupla (C e E) 

 
Prova/ tipo Área de 

conhecimento 
Nº de 
itens 

Caráter 

(P1) Objetiva  Conhecimentos 
Gerais  

30 Eliminatório e 
classificatório 

(P2) Objetiva  Conhecimentos 
específicos  

70 

(P3) análise 
curricular 

- - Classificatório 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS: 



 

 

 

Sistema único de saúde, princípios, diretrizes;  
aspectos históricos. políticas de saúde e sua 
legislação. pró-saúde;  estratégias de saúde da 
família e  humanização no atendimento ao adulto 
em serviços assistenciais de saúde; ações de 
saúde: promoção; prevenção, tratamento e 
reabilitação e níveis de atenção à saúde;  programa 
de controle de infecção hospitalar e biossegurança  
em serviços de saúde;  noções básicas de 
epidemiologia; noções básicas de metodologia 
científica. processo saúde-doença. conceitos de 
saúde e doença; doenças crônicas e agudas; 
modelo biomédico e modelo biopsicossocial de 
saúde. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Ética profissional: código de ética dos profissionais 
de enfermagem, etapas e utilização da 
sistematização da assistência de enfermagem 
(histórico, diagnóstico, planejamento, 
implementação, evolução e registro dos 
resultados); processo de cuidar em enfermagem ao 
adulto em situações críticas, clínicas e cirúrgicas 
que envolvem a função cardiovascular; processo de 
cuidar em enfermagem ao adulto em situações 
críticas, clínicas e cirúrgicas que envolvem a função 
respiratória;processo de cuidar em enfermagem ao 
adulto em situações críticas, clínicas e cirúrgicas 
que envolvem a função neurológica; processo de 
cuidar em enfermagem ao adulto em situações 
críticas, clínicas e cirúrgicas que envolvem a função 
metabólica; processo de cuidar em enfermagem ao 



 

 

 

adulto em situações críticas, clínicas e cirúrgicas 
que envolvem a função renal; processo de cuidar 
em enfermagem ao adulto em situações críticas, 
clínicas e cirúrgicas que envolvem a função 
gastrointestinal e hepática; processo de cuidar em 
enfermagem ao adulto com neoplasias malignas; 
cuidados paliativos: objetivos, princípios e principais 
atividades. 

 
 



 

 

 

10.12 ENFERMEIRO DE APUCARANA (PARANÁ) 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Processo seletivo em que os candidatos 
são selecionados para um cargo efetivo em uma 
entidade governamental. O Processo é preparado 
por empresas especializadas contratadas pela 
entidade, mas a responsabilidade da avaliação dos 
serviços sempre caberá às áreas de recursos 
humanos legalmente designadas para tal. Os 
concursos geralmente são de provas podendo ser 
realizado em duas etapas, independente do cargo 
ou funções temporárias. Podemos dizer que o 
processo seletivo começa a valer após a publicação 
do edital, onde possui todas as informações como: 
inscrições, pagamentos, documentos necessários, 
dia de realização das provas, isenções 
expressamente previstas em lei, até mesmo 
conhecimentos que serão avaliados entre outras 
informações. Atualmente os concursos públicos é 
uma opção muito popular, devido a estabilidade de 
carreira e aos altos salários, muitas vezes sem 
exigência de experiência para aquele cargo 
desejado, é normal encontrar cursos de preparação 
para concursos públicos, está área de 
empreendimentos vem crescendo cada vez mais 
diante a quantidade de pessoas interessadas em 
obter conhecimento em áreas que são comuns 
serem cobradas em provas como: Direito 
constitucional, Direito administrativo, raciocínio 



 

 

 

lógico, além de disciplinas específicas, como 
economia e finanças públicas, Direito penal, Direito 
tributário, etc. Para aprovação em um concurso é 
de importância uma boa formação acadêmica e 
muito investimento e dedicação de estudos, pois 
salário e estabilidade são os principais atrativo.  
 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO 
DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ E D I T A 
L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 001/2017 
A B E R T U R A  
 
O Presidente da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital, em 
conformidade com a Constituição Federal e demais 
disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA 
a realização de Concurso Público, sob o regime 
estatutário, para provimento de vagas do seu 
quadro de pessoal. 
 
 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.1 O Concurso Público a que se refere o presente 
Edital será executado pela UNICENTRO com sede 
na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 
85012-030, Guarapuava/PR, endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br e correio eletrônico 
secretaria@concursosfau.com.br.  
1.1.1 Todas as publicações do presente concurso 
público, até sua homologação final, serão 
realizadas no Diário Oficial do Município de 



 

 

 

Apucarana, Jornal Tribuna do Norte, de Apucarana, 
no endereço eletrônico 
http://www.apucarana.pr.gov.br e 
www.concursosfau.com.br. 
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas 
sob regime estatutário, no quadro da Autarquia 
Municipal de Saúde de Apucarana de acordo com 
as Tabelas 2.1 e 2.2 deste Edital, e tem prazo de 
validade de 2 (dois) anos, a contar da data de 
homologação do certame, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da Autarquia Municipal 
de Saúde de Apucarana.  
1.3 A seleção para os cargos de que trata este 
Edital compreenderá exames para aferir 
conhecimentos e habilidades, mediante aplicação 
de prova objetiva, de caráter classificatório e 
eliminatório para todos os cargos e prova de títulos, 
de caráter classificatórios, para os cargos de nível 
superior, de acordo com as Tabelas do item 8 deste 
Edital.  
1.4 A convocação para as vagas informadas nas 
Tabelas 2.1 e 2.2, deste Edital será feita de acordo 
com a necessidade e a conveniência da Autarquia 
Municipal de Saúde de Apucarana, dentro do prazo 
de validade do concurso.  
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no 
cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital.  
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva 
encontram-se no Anexo II deste Edital.  
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, 
informações a respeito de datas, locais e horários 
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de realização das provas, informações referente à 
inscrição e demais eventos. O candidato deverá 
observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
1.8 O concurso destina-se ao provimento dos 
cargos vagos, dos que vagarem, bem como dos 
que possam vir a existir no prazo de validade de 
que trata o presente Edital, de acordo com a 
necessidade, conveniência e oportunidade da 
administração pública.  
1.9 Durante o período de validade do concurso, a 
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em 
número que atenda aos interesses e necessidades 
do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira, dentro das vagas 
existentes ou que possam vir a existir.  
2. DOS CARGOS 2.1  
O código do cargo, o cargo, a carga horária 
semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas 
para pessoa com deficiência (PcD) e vagas para 
Afrodescendente, a remuneração inicial bruta e o 
valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a 
seguir:  
TABELA 2.1 
 NÍVEL SUPERIOR  
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3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
PÚBLICO  
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no 
quadro da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana: a) ser brasileiro, nos termos da 
Constituição Federal; b) ter completado 18 (dezoito) 
anos até a data da posse; c) estar em pleno 
exercício dos direitos políticos; d) ser julgado APTO 
física e mentalmente para o exercício do cargo, em 
inspeção médica oficial, determinada pela 
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana; e) o 
candidato deficiente físico deverá ter julgada sua 
condição de deficiência compatível com as 
atribuições do cargo, em inspeção médica oficial 
determinada pela Autarquia Municipal de Saúde 
Município de Apucarana; f) possuir a escolaridade 
exigida e demais requisitos para o exercício do 
cargo; g) declarar expressamente o exercício ou 
não de cargo, emprego ou função pública nos 
órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, Federal ou Municipal, para fins de 
verificação do acúmulo de cargos; h) a quitação 
com as obrigações eleitorais e militares; i) não ter 
sido demitido ou sofrido outra sanção impeditiva do 
serviço público municipal, estadual ou federal; j) ter 
sido aprovado no presente Concurso Público; k) 
demais exigências contidas neste Edital e 
Legislação Municipal aplicável.  
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde 
logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 



 

 

 

candidato das condições estabelecidas neste 
Edital.  
4.2 As inscrições para o Concurso Público da 
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana serão 
realizadas somente via internet. Não serão aceitas 
inscrições efetuadas de forma diversa da 
estabelecida neste item.  
4.3 O período para a realização das inscrições será 
a partir das 12h00min do dia 11 de agosto de 2017 
às 23h59min do dia 11 de setembro de 2017, 
observado horário oficial de Brasília/DF, através do 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de 
Inscrição declarando estar ciente das condições 
exigidas para admissão no cargo e submetendo-se 
às normas expressas neste Edital; b) imprimir o 
boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição no valor estipulado nas Tabelas 2.1, deste 
Edital.  
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu 
em inscrição já paga.  
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida 
somente após o recebimento, pela Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, 
através do banco, da confirmação do pagamento de 
sua taxa de inscrição.  
4.6.1 o candidato poderá concorrer a apenas um 
cargo, caso efetue mais de uma inscrição deverá 
optar por qual cargo irá concorrer no dia da prova 
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objetiva. 3 4.7 É de exclusiva responsabilidade do 
candidato a exatidão dos dados cadastrais 
informados no ato da inscrição. 4.7.1 declaração 
falsa ou inexata dos dados constantes no 
Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a 
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras 
irregularidades na documentação determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os 
atos dela decorrentes, implicando em qualquer 
época na eliminação automática do candidato, sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a 
irregularidade seja constatada após a nomeação do 
candidato, o mesmo será demitido do cargo pela 
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, após 
a instauração de Processo Administrativo.  
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em toda a rede bancária e casas lotéricas, 
até a data de seu vencimento de 12 de setembro de 
2017. As inscrições realizadas com pagamento 
após a data de vencimento não serão acatadas.  
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior 
à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor 
referente ao pagamento da taxa de inscrição não 
será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser 
por anulação plena deste concurso.  
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em 
cheque que venha a ser devolvido por qualquer 
motivo, nem as pagas em depósito ou transferência 



 

 

 

bancária, tampouco as de programação de 
pagamento que não sejam efetivadas.  
4.11 A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana 
e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via internet não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação e/ou congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.  
4.12 Os candidatos que atenderem as condições 
estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, poderão 
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão 
Especial, nos dias 11 a 16 de agosto de 2017, é de 
total responsabilidade do candidato o 
preenchimento da ficha de solicitação de Isenção 
que será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br. Essa ficha preenchida e 
impressa, em duas vias, deverá ser entregue na 
Prefeitura do Município de Apucarana, no Protocolo 
Geral, no horário das 08:00hs às 12:00hs e 14:00 
ás 17:00hs.  
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição 
o candidato que: I - estiver inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal 
- CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 
de junho de 2007; e II - for membro de família de 
baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 
2007.  



 

 

 

4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado 
mediante requerimento do candidato, contendo: I - 
indicação do Número de Identificação Social - NIS, 
atribuído pelo CadÚnico; e II - declaração de que 
atende à condição estabelecida no item II do item 
4.13. II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do 
presente Edital será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br deverá ser preenchida, 
em duas vias e entregue com os devidos 
comprovantes que trata o item 4.13, em envelope 
lacrado e com identificação do candidato, no 
Protocolo Geral, situado no Centro Cívico José de 
Oliveira Rosa, 25 – CEP 86.800- 970 - 
Apucarana/PR, na Prefeitura Municipal, no horário 
das 08:00hs às 12:00hs e 14:00 ás 17:00hs. II.2 - A 
não apresentação de qualquer documento para 
comprovar a condição de que trata os incisos I e II 
do item 4.14 ou a apresentação dos documentos 
fora dos padrões e forma solicitada, implicará no 
indeferimento do pedido de isenção. II.3 - O 
resultado da análise da documentação para 
solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição será divulgado no dia 23 de agosto de 
2017, pelo site www.concursosfau.com.br. II.4 - Os 
candidatos com isenção concedida terão a 
inscrição automaticamente efetivada. Os 
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação 
de inscrição com isenção da taxa, deverão 
providenciar no site a impressão do boleto para 
pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, 
proceder a impressão do boleto até às 23hs59min 



 

 

 

do dia 11 de setembro de 2017, e efetuar o 
pagamento até o dia 12 de setembro de 2017.  
5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E AFRODESCENDENTES 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 
5% (cinco por cento), conforme tabelas 2.1 e 2.2, 
do número total de vagas durante a validade do 
presente concurso, desde que as atribuições do 
cargo sejam compatíveis com a deficiência. As 4 
disposições referentes às Pessoas com Deficiência 
deste Edital são correspondentes às da Lei nº 
7.853/89 e do Decreto 3.298/99 alterado pelo 
Decreto n° 5.296/2004 federais, e dos Decretos nº 
036/02 e nº 200/02, Leis nº 025/00 e nº 048/02, 
municipais.  
5.1.1 o candidato deficiente físico terá aferida a sua 
condição de deficiência previamente ao ingresso no 
serviço público, devendo submeter-se, no prazo 
fixado, ao exame médico oficial ou credenciado 
pela administração, a qual terá decisão definitiva 
sobre a qualificação quanto à deficiência para o 
exercício das atribuições do cargo.  
5.1.2 havendo parecer médico oficial contrário à 
condição de deficiência, o candidato perderá o 
direito à nomeação na vaga reservada às pessoas 
com deficiência, retornando assim, a ampla 
concorrência.  
5.1.3 a compatibilidade da pessoa com deficiência 
para o cargo no qual se inscreveu será declarada 
por junta médica especial, perdendo o candidato o 



 

 

 

direito à nomeação caso seja considerado inapto 
para o exercício do cargo.  
5.2 A pessoa com deficiência participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, a avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas e notas mínimas exigidas, de acordo com o 
previsto no presente Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de 
acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos 
termos da Lei, as que se enquadram nas categorias 
de I a V a seguir; e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça: “O portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”: I - deficiência 
física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); II - 



 

 

 

deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296, de 2004); III - deficiência visual - cegueira, 
na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004); IV - deficiência 
mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado 
pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 
recursos da comunidade (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004); e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; g) lazer e h) trabalho; V 
- deficiência múltipla - associação de duas ou mais 
deficiências.  
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o 
candidato deverá: 5.4.1 ao preencher o Formulário 
de Solicitação de Inscrição, conforme instruções do 
item 4 deste Edital, declarar que pretende participar 
do Concurso como pessoa com deficiência e 



 

 

 

especificar no campo indicado o tipo de deficiência 
que possui;  
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações 
descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
5.4.2.1 o laudo médico deverá ser original ou cópia 
autenticada, estar redigido em letra legível e dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual o candidato é deficiente com expressa 
referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença–CID. 
Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
data da realização da inscrição.  
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, 
tanto original quanto cópia autenticada, e não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.4.2.3 O candidato com deficiência que não 
proceder conforme as orientações deste item 5.4 
será considerado como não deficiente, perdendo o 
direito à reserva de vaga e passando à ampla 
concorrência. Nestes casos o candidato não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação.  
5.5 Caso a deficiência não esteja de acordo com os 
termos da Organização Mundial da Saúde e da 
Legislação supracitada neste item, a opção de 
concorrer às vagas destinadas às pessoas com 
deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência.  
5.6 O deferimento das inscrições dos candidatos 
que se inscreverem como pessoa com deficiência 



 

 

 

estará disponível no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir da data provável 
de 15 de setembro de 2017. O candidato que tiver a 
sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na 
forma do item 14 deste Edital.  
5.7 O candidato inscrito como Pessoa com 
Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá 
seu nome divulgado na lista geral dos aprovados 
para ampla concorrência e na lista dos candidatos 
aprovados específica para pessoa com deficiência.  
5.8 Não havendo candidatos aprovados para a 
vaga reservada às pessoas com deficiência, esta 
será preenchida pelos demais candidatos, com 
estrita observância da ordem de classificação geral.  
AFRODESCENDENTES 
 5.10 Conforme previsto na Lei Municipal nº 
158/2014, serão reservados 10% (dez por cento) 
das vagas oferecidas, conforme tabela 2.1 e 2.2, 
durante validade do Concurso Público, aos 
candidatos que se autodeclararem pretos ou 
pardos.  
5.10.1 a reserva de vagas será aplicada quando o 
número de vagas oferecidas no concurso público 
for igual ou superior a 5 (cinco).  
5.10.2 quando o número de vagas reservadas aos 
afrodescendentes resultar em fração, arredondar-
se-á para o número inteiro imediatamente superior, 
em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula 
cinco), ou para número inteiro imediatamente 
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero 
vírgula cinco).  



 

 

 

5.11 O candidato afrodescendente participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação da 
prova objetiva e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos.  
5.12 Para concorrer às vagas reservadas o 
candidato deverá, no momento do preenchimento 
do Formulário de Solicitação de Inscrição, conforme 
instruções do item 4 deste Edital, declarar que 
pretende participar do Concurso como 
Afrodescendente, se declarar preto ou pardo, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.  
5.12.1 é de exclusiva responsabilidade do 
candidato a opção e o preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Inscrição para 
concorrer as vagas reservadas aos 
afrodescendentes.  
5.12.2 na hipótese de constatação de declaração 
inverídica, o candidato deixará de concorrer às 
vagas destinadas aos afrodescendentes, passando 
o candidato à ampla concorrência; se já houver sido 
nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na 
referida reserva de vagas utilizando da declaração 
inverídica, ficará sujeito à pena disciplinar de 
demissão, após procedimento administrativo em 
que lhe sejam assegurados o contraditório e a 



 

 

 

ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.  
5.13 O candidato que tiver sua solicitação de 
inscrição deferida à reserva de vaga para 
afrodescendente, concorrerá às vagas da ampla 
concorrência e as vagas reservadas aos 
afrodescendentes.  
5.13.1 os candidatos afrodescendentes concorrerão 
concomitantemente às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, se atenderem a essa 
condição conforme o disposto no item 5 deste 
Edital.  
5.13.2 os candidatos afrodescendentes aprovados 
dentro do número de vagas oferecido para ampla 
concorrência não serão computados para efeito do 
preenchimento das vagas reservadas.  
5.13.3 em caso de desistência de candidato 
afrodescendente aprovado em vaga reservada, a 
vaga será preenchida pelo candidato 
afrodescendente posteriormente classificado.  
5.14 Não havendo candidatos aprovados para as 
vagas reservadas aos afrodescendentes, estas 
serão preenchidas pelos candidatos da ampla 
concorrência, com estrita observância da ordem de 
classificação.  
5.15 O deferimento das inscrições dos candidatos 
que se inscreverem às vagas reservadas aos 
afrodescendentes estará disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da 
data provável de 15 de setembro de 2017. O 
candidato que tiver a sua inscrição indeferida 



 

 

 

poderá impetrar recurso na forma do item 14 deste 
Edital.  
5.16 Os candidatos inscritos como 
afrodescendentes, e aprovados na etapa do 
Concurso Público, convocados para entrega de 
documentações serão submetidos à Entrevista de 
confirmação da Auto declaração como 6 
Afrodescendente, por comissão nomeada pelo 
Presidente da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana com finalidade de atestar o 
enquadramento conforme previsto na Lei Municipal 
nº 158/2014.  
5.17 O não comparecimento ou a reprovação na 
Entrevista de confirmação da auto declaração como 
afrodescendente acarretará a perda do direito às 
vagas reservadas aos candidatos 
afrodescendentes, retornando à ampla 
concorrência. 
 5.17.1 a avaliação da Comissão quanto à condição 
de pessoa preta ou parda considerará os seguintes 
aspectos: a) informação prestada no ato da 
inscrição quanto à condição de pessoa preta ou 
parda; b) auto declaração assinada pelo(a) 
candidato(a) no momento da Entrevista de 
confirmação da auto declaração como 
afrodescendente, ratificando sua condição de 
pessoa preta ou parda, indicada no ato da 
inscrição; c) fenótipo apresentado pelo(a) 
candidato(a) em foto ¾ no momento da Entrevista 
de confirmação da auto declaração como 
afrodescendente a Comissão.  



 

 

 

5.18 O(A) candidato(a) será considerado(a) não 
enquadrado(a) na condição de pessoa preta ou 
parda quando:  
5.18.1 não cumprir os requisitos indicados no 
subitem 5.17.1.  
5.18.2 negar-se a fornecer algum dos itens 
indicados no subitem 5.17.1, no momento solicitado 
pela Comissão da Autarquia Municipal de Saúde do 
Município de Apucarana.  
5.18.3 houver unanimidade entre os integrantes da 
Comissão quanto ao não atendimento do quesito 
cor ou raça por parte do (a) candidato(a).  
6. DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E 
CANDIDATA LACTANTE  
6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a 
Realização da Prova Objetiva  
6.1.1 o candidato que necessitar de condição 
especial durante a realização da prova objetiva, 
pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar 
esta condição, conforme previsto no Decreto 
Federal nº 3.298/99.  
6.1.2 as condições específicas disponíveis para 
realização da prova são: prova em braile, prova 
ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, 
acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 1 (uma) hora para realização da prova (somente 
para os candidatos com deficiência). O candidato 
com deficiência, que necessitar de tempo adicional 
para realização da prova, deverá requerê-lo com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por 



 

 

 

especialista da área de sua deficiência, no prazo 
estabelecido no subitem 6.3 deste Edital.  
6.1.3 para solicitar condição especial o candidato 
deverá:  
6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no 
Formulário de Solicitação de Inscrição quais os 
recursos especiais necessários. 
 6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia 
autenticada, conforme disposições do subitem 6.3 
deste Edital.  
6.1.3.2.1 o laudo médico deverá ser original ou 
cópia autenticada, estar redigido em letra legível, 
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da 
deficiência da qual o candidato é portador, com 
expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID, 
justificando a condição especial solicitada.  
6.2 Da Candidata Lactante  
6.2.1 a candidata que tiver necessidade de 
amamentar durante a realização da prova deverá: 
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente 
no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção 
Amamentando (levar acompanhante);  
6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente 
(cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia 
autenticada) que ateste esta necessidade, 
conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá 
ainda levar um acompanhante, sob pena de ser 
impedida de realizar a prova na ausência deste. O 
acompanhante ficará responsável pela guarda do 



 

 

 

lactente em sala reservada para amamentação. 
Contudo, durante a amamentação, é vedada a 
permanência de quaisquer pessoas no local, com 
exceção do fiscal. 6.2.3 ao acompanhante não será 
permitido o uso de quaisquer dos objetos e 
equipamentos descritos no item 13 deste Edital 
durante a realização do certame. 6.2.4 nos horários 
previstos para amamentação, a candidata lactante 
poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de 
prova acompanhada de uma fiscal. Não será 
concedido tempo adicional para a candidata que 
necessitar amamentar, a título de compensação, 
durante o período de realização da prova. 
 6.3 Os documentos referentes às disposições dos 
subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2 deste Edital 
deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR 
(Aviso de Recebimento) até o dia 11 de setembro 
de 2017 em envelope fechado endereçado à 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO com as informações abaixo:  
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO Caixa Postal 
3023 Guarapuava – PR CEP 85.010-980 Concurso 
Público da Autarquia Municipal de Apucarana/PR 
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO 
ESPECIAL/LACTANTE) NOME DO CANDIDATO: 
XXXXXX XXXXXXXXXXXX CARGO: 
XXXXXXXXXXXX  
6.4 O envio desta solicitação não garante ao 
candidato a condição especial. A solicitação será 
deferida ou indeferida pela Fundação de Apoio ao 



 

 

 

Desenvolvimento da UNICENTRO, após criteriosa 
análise, obedecendo a critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 
6.5 O envio da documentação incompleta, fora do 
prazo definido no subitem 6.3 ou por outra via 
diferente da estabelecida neste Edital, causará o 
indeferimento da solicitação da condição especial.  
6.5.1 a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não receberá qualquer documento 
entregue pessoalmente em sua sede.  
6.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de 
nascimento, laudo médico original ou cópia 
autenticada, bem como quaisquer documentos 
enviados e não serão fornecidas cópias dos 
mesmos.  
6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer 
tipo de extravio que impeça a chegada da referida 
documentação ao seu destino.  
6.8 O deferimento das solicitações de condição 
especial estará disponível aos candidatos no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a 
partir da data provável de 15 de setembro de 2017. 
O candidato que tiver a sua solicitação de condição 
especial indeferida poderá impetrar recurso 
conforme disposto no item 14 deste Edital.  
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
7.1 O edital de homologação das inscrições será 
divulgado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br e no Diário Oficial do 



 

 

 

Município na data provável de 15 de setembro de 
2017.  
7.2 No edital de deferimento das inscrições 
constará a listagem dos candidatos às vagas para 
ampla concorrência, às vagas para pessoas com 
deficiência, as vagas para afrodescendentes e dos 
candidatos solicitantes de condições especiais para 
a realização da prova.  
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá 
pedido de recurso, sem efeito suspensivo, 
conforme o disposto no item 14 deste Edital.  
7.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os 
recursos à Comissão Especial do Concurso Público 
que decidirá sobre o pedido de reconsideração e 
divulgará o resultado através de edital 
disponibilizado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
8. DA FASE DO CONCURSO  
8.1 O Concurso Público constará da forma prevista 
nas tabelas a seguir:  
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TABELA 8.1 

 
9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA  
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de 
Apucarana, Estado do Paraná, podendo ser 
aplicada também em cidades vizinhas, caso o 
número de inscritos exceda a capacidade de 
alocação do município.  
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável 
de 24 de setembro de 2017, em horário e local a 
ser informado através de edital de ensalamento 
disponibilizado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br e no CARTÃO DE 
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.  



 

 

 

9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO 
CANDIDATO com o local de prova deverá ser 
emitido no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir de 20 de 
setembro de 2017.  
9.4 O local de realização da prova objetiva, 
constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, 
divulgado conforme subitens anteriores, não será 
alterado em hipótese alguma a pedido do 
candidato. 9.5 O candidato deverá comparecer com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário fixado para o fechamento do 
portão de acesso ao local de realização da prova, 
munido de caneta esferográfica transparente de 
tinta azul ou preta, seu documento oficial de 
identificação com foto e o Cartão de Informação do 
Candidato, impresso através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
9.5.1 são considerados documentos de identidade 
as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, 
por lei federal, valem como documento de 
identidade, Passaporte e a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional 
de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 
art. 159, de 23/9/97. 9.5.2 no caso de perda ou 
roubo do documento de identificação, o candidato 
deverá apresentar certidão que ateste o registro da 
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ocorrência em órgão policial expedida há, no 
máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da 
prova objetiva e, ainda, ser submetido à 
identificação especial, consistindo na coleta de 
impressão digital.  
9.6 Não haverá segunda chamada para a prova 
objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público.  
9.7 Após identificado e ensalado, o candidato 
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, acompanhado de 
um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração 
psicológica e/ou fisiológica temporários e 
necessidade extrema, que o candidato necessite 
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, poderá fazê-lo 
desde que acompanhado de um Fiscal.  
9.8 Após a abertura do pacote de provas, o 
candidato não poderá consultar ou manusear 
qualquer material de estudo ou leitura.  
9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, 
ainda que realizada em diferentes locais.  
9.9 Em hipótese alguma será permitido ao 
candidato:  
9.9.1 Realizar a prova sem que esteja portando um 
documento oficial de identificação original que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura, 
salvo disposição contida no item 9.5.2; 9.9.2 
realizar a prova sem que sua inscrição esteja 
previamente confirmada;  



 

 

 

9.9.3 ingressar no local de prova após o 
fechamento do portão de acesso;  
9.9.4 realizar a prova fora do horário ou espaço 
físico pré-determinados;  
9.9.5 comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização da prova;  
9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de 
quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados 
no item 13 deste Edital.  
9.10 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO recomenda que o candidato não leve 
nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados 
no item 13 deste Edital. Caso seja necessário o 
candidato portar algum desses objetos, estes 
deverão ser obrigatoriamente acondicionados em 
envelopes de guarda de pertences fornecidos pela 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO e conforme o previsto neste Edital. 
Devendo o candidato retirar as baterias dos 
celulares, garantindo assim que nenhum som será 
emitido, inclusive do despertador caso esteja 
ativado.  
9.11 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não ficará responsável pela guarda 
de quaisquer dos objetos pertencentes aos 
candidatos, tampouco se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
nem por danos neles causados.  
9.12 Não será permitida entrada de candidatos no 
local de prova portando armas. O candidato que 



 

 

 

estiver armado será encaminhado à Coordenação e 
não realizará a prova, tendo em vista que não 
haverá acautelamento de armas.  
9.13 Não será permitido o ingresso ou a 
permanência de pessoa estranha ao certame, em 
qualquer local de prova, durante a realização da 
prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.2.2 
deste Edital. 
9.14 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos e utilizará 
detectores de metais.  
9.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato 
entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.  
9.16 Em hipótese alguma haverá substituição da 
Folha de Respostas por erro do candidato. 9.17 O 
candidato poderá entregar sua Folha de Respostas 
e deixar definitivamente o local de realização da 
prova objetiva somente após decorridos, no 
mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar 
a sala após entregarem suas Folhas de Respostas 
e assinarem o termo de fechamento do envelope no 
qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas 
da sala.  
9.19 O candidato não poderá levar consigo o 
Caderno de Questões em momento algum, durante 



 

 

 

o período de recurso um exemplar de cada cargo 
estará disponível no site www.concursosfau.com.br.  
9.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, será distribuída e avaliada conforme 
as Tabelas do item 8 deste Edital.  
9.21 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 
01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída 
pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma 
opção assinalada, questões sem opção assinalada, 
com rasuras ou preenchidas a lápis. 9.22 O 
candidato deverá obter no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) do total de pontos da prova objetiva para 
não ser eliminado do concurso público.  
9.22.1 A prova objetiva terá a duração de 04 
(quatro) horas, incluído o tempo de marcação na 
Folha de Respostas. Não haverá, por qualquer 
motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
realização da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova.  
10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
PRELIMINAR  
10.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões 
da prova objetiva serão divulgados às 19h00min do 
dia posterior à aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
10.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de 
questões divulgados caberá a interposição de 
recurso, devidamente fundamentado, nos termos 
do item 14 deste Edital.  
12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO  
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12.1 Os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente do total de pontos.  
12.2 Para os cargos das Tabelas 8.2, a Nota Final 
dos candidatos habilitados será a nota obtida na 
prova objetiva.  
12.3. Para os cargos da Tabela 8.1, a Nota Final 
dos candidatos habilitados será a soma das notas 
obtidas na prova objetiva e na prova de títulos.  
12.4 Na hipótese de igualdade da nota final terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que: a) 
tiver maior idade, dentre os candidatos com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 
artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei 
n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003); b) obtiver 
maior pontuação em Conhecimentos Específicos; c) 
obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; d) 
obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais; e) 
maior idade para os não enquadrados na alínea "a” 
deste item.  
12.5 O resultado final do Concurso Público, após 
decididos todos os recursos interpostos e aplicado 
os critérios de desempate do item  12.4 deste 
edital, será publicado por meio de três listagens, a 
saber: a) lista Geral, contendo a classificação de 
todos os candidatos habilitados, inclusive os 
inscritos como Pessoa com Deficiência e 
Afrodescendente em ordem de classificação; b) 
lista de Pessoa com Deficiência, contendo a 
classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem 
de classificação. c) lista de Afrodescendente, 



 

 

 

contendo a classificação exclusiva dos candidatos 
habilitados inscritos como Afrodescendente em 
ordem de classificação.  
13. DA ELIMINAÇÃO  
13.1 Será eliminado do Concurso Público o 
candidato que:  
13.1.1 não estiver presente na sala ou local de 
realização das provas no horário determinado para 
o seu início.  
13.1.2 for surpreendido, durante a realização das 
provas, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou 
praticando qualquer modalidade de fraude para 
obter aprovação própria ou de terceiros.  
13.1.3 for surpreendido, durante a realização da 
prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou 
diferentemente das orientações deste Edital: a) 
equipamentos eletrônicos como máquinas 
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer 
outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.  
13.1.4 for surpreendido dando ou recebendo auxílio 
para a execução da prova.  
13.1.5 faltar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 



 

 

 

provas, com as autoridades presentes ou com os 
demais candidatos.  
13.1.6 fizer anotação de informações relativas às 
suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos.  
13.1.7 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal.  
13.1.8 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando a Folha de Respostas. 
13.1.9 descumprir as instruções contidas no 
caderno de questões e na Folha de Respostas. 
13.1.10 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
13.1.11 não permitir a coleta de sua assinatura e, 
quando for o caso, coleta da impressão digital 
durante a realização das provas.  
13.1.12 for surpreendido portando qualquer tipo de 
arma e se negar a entregar a arma à Coordenação.  
13.1.13 recusar-se a ser submetido ao detector de 
metal.  
13.1.14 recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realização.  
13.1.15 não atingir a pontuação mínima 
estabelecida neste Edital para ser considerado 
habilitado em quaisquer das fases do certame.  
13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por 
qualquer meio, ter o candidato se utilizado de 
processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Concurso 
Público.  



 

 

 

13.3 O candidato não poderá se alimentar dentro 
da sala de aplicação de prova, caso necessário, o 
mesmo solicitará e será encaminhado a 
coordenação.  
13.3.1 Será permitido apenas garrafa de água sem 
rótulo e transparente.  
14. DOS RECURSOS  
14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente 
fundamentados, à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO no prazo de 02 
(dois) dias úteis da publicação das decisões objetos 
dos recursos, nos seguintes casos:  
14.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas 
condições: a) pagamento não confirmado; b) 
condição especial; c) inscrição como Pessoa com 
deficiência e, d) inscrição como afrodescendente.  
14.1.2 contra as questões da prova objetiva e/ou o 
gabarito preliminar;  
14.1.3 contra o resultado da prova objetiva;  
14.1.4 contra o resultado da prova de títulos  
14.1.5; contra a nota final e classificação dos 
candidatos.  
14.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br sob pena de perda do 
prazo recursal.  
14.3 Os recursos deverão ser protocolados em 
requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  

http://www.concursosfau.com.br/


 

 

 

14.4 Os recursos deverão ser individuais e 
devidamente fundamentados. Especificamente para 
o caso do subitem 14.1.2 este deverá estar 
acompanhado de citação da bibliografia.  
14.5 Os recursos interpostos que não se refiram 
especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital 
não serão apreciados.  
14.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, 
para cada evento referido no subitem 14.1 deste 
Edital.  
14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão 
para cada candidato, relativamente ao gabarito 
preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos 
coletivos.  
14.8 Na hipótese de alteração do gabarito 
preliminar por força de provimento de algum 
recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de 
acordo com o novo gabarito.  
14.9 Se da análise do recurso resultar anulação de 
questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 
objetiva, o resultado da mesma será recalculado de 
acordo com o novo gabarito.  
14.10 No caso de anulação de questão(ões) da 
prova objetiva, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que 
não tenham interposto recurso.  
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto 
dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo 
candidato para uma classificação superior ou 



 

 

 

inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para a aprovação.  
14.12 Recurso interposto em desacordo com este 
Edital não será considerado.  
14.13 O prazo para interposição de recurso é 
preclusivo e comum a todos os candidatos.  
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito 
suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato.  
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via 
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  
14.16 Os recursos serão analisados e serão 
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS 
e INDEFERIDOS no endereço eletrônico via edital 
www.concursosfau.com.br. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.  
14.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa 
responsável pela organização do 13 certame, 
constitui última instância administrativa para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos ou revisões 
adicionais.  
15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
15.1 O resultado final do Concurso Público, após 
decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana e publicado no Diário Oficial do 
Município, no Jornal Tribuna do Norte, de 



 

 

 

Apucarana e no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br em três listas, em ordem 
classificatória, com pontuação, da seguinte forma: 
a) primeira lista conterá a classificação de todos os 
candidatos (ampla concorrência), respeitado o 
cargo em que se inscreveram, incluindo aqueles 
inscritos como pessoas com deficiência e 
candidatos inscritos as vagas reservadas aos 
afrodescendentes; b) segunda lista conterá 
especificamente a classificação dos candidatos 
inscritos como pessoas com deficiência, respeitado 
o cargo em que se inscreveram e, c) a terceira lista 
conterá especificamente a classificação dos 
candidatos inscritos as vagas reservadas aos 
afrodescendentes, respeitado o cargo em que se 
inscreveram.  
16. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE  
16.1 Para efeito de ingresso no serviço público os 
candidatos classificados serão previamente 
convocados através de Edital publicado no Jornal 
Tribuna do Norte, de Apucarana, e no endereço 
eletrônico do município de Apucarana 
www.apucarana.pr.gov.br (órgão oficial do 
município), sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento dos editais de 
convocação que serão publicados.  
16.2 A convocação para o cargo obedecerá à 
ordem de classificação, não gerando a classificação 
direito e/ou obrigação do aproveitamento de todos 
os classificados, que serão convocados de acordo 
com a conveniência e oportunidade da 



 

 

 

administração municipal, dentro do prazo de 
validade do concurso.  
16.3 O candidato que deixar de comparecer no 
prazo fixado no Edital de convocação será 
considerado como desistente e perderá sua vaga, 
sendo substituído, na sequência, pelo 
imediatamente classificado. O candidato que, 
comparecendo, não tenha interesse em assumir o 
cargo assinará Termo de Desistência.  
16.4 O candidato convocado deverá 
obrigatoriamente submeter-se a exames de saúde 
física e mental, bem como de deficiência, devendo 
apresentar os documentos comprobatórios dos 
requisitos estabelecidos dentro do prazo 
determinado no edital de convocação, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das convocações.  
16.4.1 A posse no cargo dependerá de prévia 
inspeção médica oficial da Autarquia Municipal de 
Saúde. Somente o candidato considerado APTO 
nos exames de saúde física e saúde mental para o 
exercício das funções poderá ser investido no 
cargo.  
16.4.2 caso seja considerado inapto para exercer o 
cargo, não será empossado, perdendo 
automaticamente a vaga, sendo convocado o 
próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de 
classificação.  
16.4.3 o candidato que não se apresentar para 
realização dos exames será automaticamente 
excluído do concurso público.  



 

 

 

16.5 Para investidura no cargo o candidato, além 
dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos: a) cópia da 
Carteira de Identidade; b) cópia do Cadastro de 
Pessoa Física – CPF; c) cópia do Título de Eleitor 
com comprovante de votação na última eleição; d) 
cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista, se 
do sexo masculino; e) uma foto 3x4 recente e tirada 
de frente; f) cópia da certidão de nascimento ou 
casamento; g) cópia da certidão de nascimento dos 
filhos menores de 14 (quatorze) anos, quando 
couber; h) cópias autenticadas do Diploma ou 
Certificado de Conclusão do Curso, bem como os 
demais documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos para o cargo ao qual se inscreveu; i) 
apresentar declaração dos bens e valores que 
constituem seu patrimônio; j) apresentar os 
documentos listados no item 3, deste edital; k) 
demais documentos que a Autarquia Municipal de 
Saúde de Apucarana julgar necessários, 
posteriormente informados.  
16.6 Ao entrar em exercício, o servidor cumprirá 
estágio probatório, nos termos do artigo 41 da 
Constituição Federal e será vinculado ao 14 
Regime Jurídico Estatutário e ao Regime Geral de 
Previdência – INSS.  
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência do evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada 



 

 

 

em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente 
divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde do 
Município de Apucarana no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
17.2 Quaisquer inexatidão e/ou irregularidade 
constatada nas informações e documentos do 
candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o 
resultado deste Concurso Público e embora tenha 
sido aprovado, levará à sua eliminação, sem direito 
a recurso, sendo considerados nulos todos os atos 
decorrentes da sua inscrição.  
17.3 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este 
Concurso Público. 
17.4 O candidato que necessitar atualizar dados 
pessoais e/ou endereço residencial, poderá 
requerer através de solicitação assinada pelo 
próprio candidato, via FAX (42) 3623-5892, 
anexando documentos que comprovem tal 
alteração, com expressa referência ao Concurso, 
Cargo e número de Inscrição, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após 
esta data, junto à Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana, situada na Rua Miguel Simião, 69 – 
CEP 86.800-260 - Apucarana/PR ou enviar a 
documentação via SEDEX com AR, para o mesmo 
endereço, aos cuidados do Presidente da 
Autarquia.  
17.5 Não serão fornecidas, por telefone ou email, 
informações a respeito de datas, locais e horários 

http://www.concursosfau.com.br/


 

 

 

de realização das provas, informações referentes 
às inscrições e demais eventos. O candidato 
deverá observar rigorosamente as formas de 
divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Especial do Concurso Público ouvida a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO.  
17.7 Será admitida impugnação do presente Edital 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da 
data de sua publicação.  
17.8 A impugnação deverá ser protocolada 
pessoalmente ou enviada, dentro do prazo 
estipulado, via Sedex para o endereço da 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, na Rua Afonso Botelho, nº 838, 
Trianon, CEP 85012-030, Guarapuava/PR, ou 
enviada para o e-mail de atendimento ao candidato: 
secretaria@concursosfau.com.br. 17.9 Este Edital 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Apucarana-PR, 05 de agosto de 2017. FELIPE 
RUFATTO VIEIRA TAVARES Presidente CEC; 
JOÃO CARLOS FORTES Membro CEC; KARINA 
LUZIA DOS SANTOS Membro CEC 

 
 

10.13 REVIVA SAÚDE – MUNICÍPIO DE 
BRAGANÇA PAULISTA - SP 
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É um maneira de seleção que avalia 
candidatos a um cargo efetivo para  entidade 
publica ou privada. É arranjado por empresas 
especializadas contratadas  pela  entidade,  mas  
a  responsabilidade  da  avaliação  dos  serviços 
sempre caberá às áreas de recursos humanos 
legalmente designadas.  

Os concursos geralmente são de provas  
podendo ser realizado em duas etapas, 
independente do cargo ou funções temporárias. 
Podemos dizer que o processo seletivo começa a 
valer após a publicação do edital, conhecida 
também como a “lei do concurso” todas as 
informações como: inscrições, pagamentos, 
documentos necessários, dia de realização das 
provas, isenções expressamente previstas em lei, 
até mesmo conhecimentos que serão avaliados 
entre outras informações. 

Atualmente os concursos públicos é uma 
opção muito popular, devido a estabilidade de 
carreira e aos altos salários, muitas vezes sem 
exigência de experiência para aquele cargo 
desejado. 

Hoje é normal encontrar cursos de 
preparação para concursos públicos, está área de 
empreendimentos vem crescendo cada vez mais 
diante a quantidade de pessoas interessadas em 
obter conhecimento em áreas que são comuns 
serem cobradas em provas como: Direito 
constitucional, Direito administrativo, raciocínio 
lógico, além de disciplinas específicas, como 



 

 

 

economia e finanças públicas, Direito penal, 
Direito tributário, etc. 

Para aprovação em um concurso é de 
importância uma boa formação acadêmica e 
muito investimento  e  dedicação  de  estudos 
para ingressar  nestas carreiras, salário e 
estabilidade são os principais atrativo.(TUDO 
SOBRE CONCURSOS) 

 
Concurso realizado pela banca: GL 
CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA 
 
Taxa de inscrição: 70,00 R$  
 
 Este Processo Seletivo Simplificado constará de 
PROVA ESCRITA e PROVA DE TÍTULOS. 
A)  A PROVA ESCRITA terá caráter 

ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO, com 
questões objetivas, de múltipla escolha, 
compatíveis com o nível de escolaridade, com 
a formação acadêmica exigida e com as 
atribuições de cada emprego. 

B)  A PROVA DE TÍTULOS terá caráter 
CLASSIFICATÓRIO, com a apresentação de 
títulos de formação acadêmica complementar 
ao emprego pretendido.  

 
Vagas: 19 vagas 
REMUNERAÇÃO: ENFERMEIRO – R$ 3.750,00  



 

 

 

PROVA: A PROVA ESCRITA constará de 
40 (quarenta) questões de teste de múltipla 
escolha, com 04 (quatro) alternativas, sendo 
somente 01(uma) a correta, avaliadas numa 
escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos e terá 
a duração de 3h (três horas), já incluído o tempo 
para o preenchimento da folha de respostas. 

A composição da PROVA ESCRITA será 
conforme segue: 

DISCIPLINAS NÚMERO 
 

DE ITENS 

Língua Portuguesa 10 

Matemática (Raciocínio lógico) 10 

Conhecimentos Específicos 20 

 
PROVA: A PROVA DE TÍTULOS  o candidato 
interessado em participar da Prova de Títulos 
deverá apresentar os documentos, comprovantes 
de sua titulação, no mesmo local imediatamente 
após a realização da Prova Escrita. 
Os candidatos deverão OBRIGATORIAMENTE 
portar os documentos no momento que adentrarem 
o recinto para a realização da Prova Escrita, sob 
pena de não ter os pontos computados. 
São convocados a participar da Prova de Títulos, 
todos os candidatos inscritos.  
Serão considerados os Títulos de acordo com a 
Tabela abaixo: 
 



 

 

 

 
Os Certificados deverão ser expedidos por 
entidades oficiais ou particulares, credenciadas de 
acordo com a legislação, e deles deverão constar 
OBRIGATORIAMENTE a carga horária e data de 
realização.  
Não serão aceitos protocolos dos documentos, 
devendo ser apresentadas OBRIGATORIAMENTE 
CÓPIAS AUTENTICADAS por cartórios legalmente 
instituídos.  
Os pontos obtidos na apresentação da titulação 
serão dispostos em lista específica na qual o 
candidato aporá sua assinatura para atestar sua 
ciência e aceite. 
A nota obtida na Prova de Títulos será somada à 
nota da Prova Escrita. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROVA 
ESCRITA  

LÍNGUA PORTUGUESA: Literatura 
Brasileira, Compreensão. Interpretação de texto, 
com domínio das relações morfossintáticas, 

  ITEM                TÍTULOS    VALOR 
UNITÁRIO  

    NOTA 
MÁXIMA  

A ) Certificado de conclusão em 
Curso de Pós-Graduação, em 
nível de especialização 
Lato Sensu, com duração 
mínima de 360h. 

 
 
0,50 por 
Certificado 

    
 
1,00 

B ) Diploma de Mestrado. 1,00 1,00 

C) Diploma de Doutorado. 2,00 2,00 



 

 

 

semânticas e discursivas: tipologia textual, 
paráfrase, perífrase, síntese e resumo, 
significação literal e contextual de vocábulos, 
processos de coesão textual, coordenação e 
subordinação, emprego das classes de palavras. 
Concordância. Regência. Estrutura, formação e 
representação das palavras. Ortografia oficial 
segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos 
países de língua portuguesa. Pontuação. 

MATEMÁTICA: Operações com números 
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e 
decimal) e comparação. Grandezas 
(comprimento, massa, tempo, área e capacidade) 
e respectivas unidades de medidas, Razão e 
proporção: porcentagem, grandezas diretamente 
e inversamente proporcionais (regra de simples e 
composta). Equação do primeiro e segundo grau. 
Resolução de situações problemas. Juros simples 
e compostos. Geometria: ponto, linha, reta, 
ângulos, polígonos, circulo, circunferência e 
sólidos geométricos. 
CONTEÚDO ESPECÍFICOS: Ética e Legislação 
Profissional; Princípio, Código, Lei e Decreto que 
regulamentam o exercício profissional e os 
direitos do cliente, Administração das Assistências 
de Enfermagem, Assistência de Enfermagem nas 
doenças infectocontagiosas, Assistência de 
enfermagem aos pacientes em situações clínicas 
cirúrgicas relativas aos sistemas: cardiovascular, 
gastrointestinal, respiratório, renal, 
musculoesquelético, neurológico e endócrino, 



 

 

 

atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e centro 
de material e esterilização, atuação do enfermeiro 
na prevenção e controle de infecção hospitalar, 
assistência da enfermagem na terceira idade, 
assistência da enfermagem em saúde mental, 
saúde coletiva, programa nacional de imunização, 
política nacional de saúde, indicadores de saúde, 
vigilância sanitária, saúde ocupacional, programas 
de saúde, enfermagem na saúde da mulher, 
enfermagem na saúde da criança, aleitamento 
materno, aborto legal, atenção básica: saúde da 
mulher (pré-natal, prevenção de câncer de colo de 
útero, prevenção de câncer de mama, 
planejamento familiar; saúde da criança (vigilância 
nutricional, imunização, assistência às doenças 
prevalentes na infância), controle da tuberculose, 
eliminação da hanseníase, controle da 
hipertensão arterial, controle da diabetes melittus, 
saúde bucal. Conhecimento sobre epidemiologia, 
patologia, diagnóstico e profilaxia da malária, 
doenças de chagas, leishmaniose, febre amarela 
e dengue. Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde (NOB/96) e Norma Operacional 
da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 
01/2001). 
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O Brasil é um palco de uma grande 

diversidade cultural. Essa diversidade se dá devido 
aos resultados de costumes de populações étnicas 
que se encontram ao longo do território brasileiro.  

As populações cujos grupos são 
diferenciados por sua cultura, que se reconhecem 
como grupos específicos da população como um 
todo, e se organizam socialmente a maneira 
específica de se viver, ocupam territórios e recursos 
naturais, como fator determinante para sua 
reprodução tradicional, são denominadas 
Comunidades Tradicionais. Fazem parte das 
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Comunidades tradicionais, as populações 
indígenas, quilombolas e ribeirinhas. 

Essas comunidades desempenham um 
papel fundamental na história brasileira, devido a 
herança histórica, suas origens descobertas e a 
cultura que é marca da nação. 

São comunidades que se estabilizaram a um 
modo de vida, porém que enfrentam ainda uma 
série de dificuldades, devido a uma sequência de 
fatores, como a dificuldade de acesso a serviços e 
recursos fundamentais, situação socioeconômica 
desfavorável, fatores ambientais, exposição direta a 
riscos e até mesmo convicções culturais. Para tal 
questão, observou-se a importância da 
enfermagem nessas populações com vistas a 
inserção dessas comunidades em políticas 
públicas, por meio de ações de inclusão e 
intersetorialização. Cabe ao enfermeiro da atenção 
primária reconhecer essas populações, bem como 
suas demandas e dificuldades e inseri-las nas 
políticas voltadas para tais especificações. 

Ao longo deste, será discorrido a respeito 
das origens, localização e dificuldades enfrentadas 
pelas comunidades tradicionais, políticas públicas e 
a importância da ação da enfermagem nessas 
populações. 
 



 

 

 

11.1 Comunidades Indígenas: Quantidade de 
aldeias, populações, regiões em que se 
encontram e principais problemas de saúde 
enfrentados 
 

Segundo a história do Brasil, desde a 
chegada dos portugueses, os índios já eram 
moradores desta terra, e que anos e anos se 
passaram e muitos povos mantiveram suas 
tradições. E não tem como falar dos direitos dos 
índios sem falar da FUNAÍ (FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO), no qual foi criada 5 de 
dezembro de 1967 com o intuito de garantir os 
direitos dos índios e sua proteção. Este órgão 
indigenista e que é oficial do Estado Brasileiro, 
promove políticas que garantem seus direitos 
como: registros de terras, demarcação, delimitação 
e políticas sobre desenvolvimento sustentável, 
educação escolar indígena, direitos sociais, gestão 
ambiental, e muitas outras políticas para que o 
povo indígena tenha seu direito assegurado.  

A população indígena com o passar do 
tempo foi diminuindo e muitos povos entraram em 
extinção. De acordo com o IBGE a população 
indígena no ano de 2010 é de 817.963, sendo que, 
502.783 vivem na zona rural e 315.180 em zonas 
urbanas Brasileiras e que os índios estão presentes 
em todos os estados da federação, mas a sua 
maior concentração está na região Norte, com 
305.873 mil. A Funai também registra 69 



 

 

 

referências de índios não constatados e foram 
apontadas 274 línguas faladas.  

Através do estatuto do índio (Decreto 
número 1775/96) as terras indígenas podem ser 
divididas por cinco modalidades, como: terras 
indígenas tradicionalmente ocupadas, reservas 
indígenas, terras dominiais e interditadas. As terras 
tradicionalmente ocupadas, trata-se do direito que o 
povo indígena tem por direito, as reservas 
indígenas são terras desapropriadas ou doadas em 
que os índios ocupam permanentemente. As terras 
dominiais são terras adquiridas por legislações civis 
e as terras interditadas são terras que são 
preservadas e protegidas pela FUNAI para os 
grupos indígenas. Tem-se também as reservas 
indígenas em que em qualquer território Nacional a 
União reserva para os índios usufruir e viver da 
forma que eles vivem. 

Muitos índios, quando se trata de saúde, 
vivem em condições precárias, apesar de terem 
atendimentos por equipes através do SUS ( 
Sistema Único de Saúde), têm-se a necessidade de 
melhorar o atendimento, pois geralmente as 
equipes de saúde prestam atendimento de atenção 
básica que se caracteriza pela prevenção de 
doenças e tratamentos, porém eles também 
necessitam de atendimentos secundários e 
atendimento terciário e que não conseguem, por 
vários motivos, por que muitas das vezes é mais 
difícil esse tipo de atendimento por conta do local 
em que eles se encontram que é de difícil acesso.  



 

 

 

Sabe-se que os índios, tem suas crenças, 
rituais, e que suas alimentações são bem restritas e 
por conta disto também interfere em suas saúdes. 
A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ realizou uma 
pesquisa em 2011 evidenciando que, no Nordeste, 
41,2% das crianças se encontravam com anemia e 
que esses povos precisam de uma assistência 
voltada nesse sentido para eles. Sem contar da 
necessidade de boas condições de saneamento 
básico, pois a maioria não possui banheiros, apesar 
da FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) 
ter um projeto voltado para o saneamento básico 
adequado concedendo uma saúde melhor. 

Observa-se também que os profissionais de 
saúde a serem designados a prestarem assistência 
a esses povos, não são preparados de forma 
devida, com um treinamento ou palestra 
primeiramente sobre os povos indígenas, suas 
crenças, costumes, e por conta disto tem um 
despreparo para lidar com os povos faltando a 
liberdade deles se expressarem e dificultando 
assim a relação entre o profissional de saúde e os 
índios. Como dito antes, geralmente é oferecido 
apenas assistência básica, faltando outras 
especialidades, como por exemplo, atendimento 
odontológico, entre outros. 

As condições de infraestrutura também é 
uma dificuldade a ser citada, pois muitas vezes 
faltam equipamentos, materiais de trabalho, 
fazendo com que eles se desloquem para a área 



 

 

 

urbana procurando atendimento como qualquer 
indivíduo da cidade. 

Desta forma vê-se que há uma longa jornada 
pela frente para esses povos terem uma saúde 
adequada, melhorias de infraestrutura, 
atendimentos especializados, profissionais com 
capacitação adequada, estes sensíveis as culturas 
medicinais, crenças e costumes, levando a uma 
melhor interação com os povos formando parcerias 
para ajudar nas prevenções e entre outros. 

Tudo isso é dever do poder público e cabe 
também aos povos indígenas refletirem sobre suas 
necessidades e condições em que vivem e 
buscando conhecimento de seus direitos para 
assim poderem ter uma comunidade indígena 
menos instabilizada. 
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11.2 Políticas de saúde para as comunidades 
indígenas: saúde da criança, mulher e idoso. 
 

A saúde e a doença resultam de um 
processo dinâmico de vários fatores como as 
condições socioeconômicas e culturais que 
influenciam no seu aparecimento. Assim, as 
desigualdades sociais, econômicas e culturais 
revelam-se no processo de adoecer das 
populações e de cada pessoa em particular, de 
maneira diferenciada (FUNASA, 2000).  A saúde da 
criança, da mulher, e do idoso indígena são de 
extrema importância. E nas últimas décadas, a 
assistência no que tange a promoção, prevenção e 
a reabilitação da comunidade indígena vem 
ganhando uma atenção maior. Compreende-se que 
as políticas voltadas para este público é um grande 
marco. Levando em conta a necessidade e as 
especificidades de cada um.   
             Para garantir uma boa assistência a essa 
população, é necessário estar livre de preconceito, 
e é primordial levar em conta a prática medicinal da 
cultura indígena, assegurando desta forma, seus 
valores, crenças, e a sua espiritualidade.  
              A assistência a população indígena possui 
certas diferenças, por isso a sua política é voltada 
para atingir objetivos como a garantia da atenção 
necessária a esse público, bem como fornecer 
saúde de forma integral, levando em consideração 
os princípios e diretrizes do sistema único de saúde 
(SUS), visa também contemplar a diversidade 



 

 

 

cultural, geográfica, histórica e social. Da mesma 
forma, facilitar a superação de agravos a saúde 
dessa população, principalmente daqueles agravos 
que tornam esse público vulnerável.  

Segundo estudo levantado pelo SISVAN 
(Sistema de Vigilancia Alimentar), 13,2% das 
crianças indígenas se encontravam com peso 
abaixo do esperado para a idade de cinco anos, 
consonando com a elevada taxa de obesidade e 
DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) 
presente na população adulta.  
            Assim, a saúde da criança indígena visa 
contemplar questões como o crescimento e o 
desenvolvimento de crianças de até cinco anos 
incompletos; O fortalecimento e incentivo ao acesso 
a imunização, pois é de grande relevância o 
controle de agravos que norteiam a infância, 
principais doenças respiratórias e a diarreia, pois 
compõe as principais causas de óbitos infantis. 
Outro fator importante, é o estímulo do aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de vida. 
           No caso da saúde da mulher indígena, as 
prioridades são: ter acesso e permanência no pré-
natal, parto e o puerpério. Assim como, incentivar e 
focar no controle de patologias como o câncer de 
mama e de colo de útero, bem como atuar na 
prevenção de IST/HIV/AIDS; trabalhar temas como 
o planejamento familiar e valorizar práticas 
tradicionais, visando o fortalecimento das parteiras 
indígenas no cuidado da mulher no parto e pós-
parto. 



 

 

 

           Por isso, a permanência e a eficácia dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas – Dsei tem 
promovido ações na atenção primaria, em níveis 
diferentes de acolhimento e atendimento, que pode 
variar de acordo com a organização do Dsei, em 
função de alguns fatores que vão desde a 
disponibilização de insumos e materiais para 
execução de ações, como o acesso a aldeia até a 
estruturação da saúde física da rede, assim como o 
tempo de permanência das equipes de saúde na 
área, dentre outros. 
 
11.2.1 Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas  
 

Com o intuito de garantir, proteger e 
assegurar a saúde dos povos indígenas, foi 
regulamentado, por meio do Decreto n° 3156 de 27 
de agosto de 1999, a Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas, juntamente, a 
criação da medida provisória n° 1911-8, esta que 
tem por fim a total transferência de 
responsabilidades referentes a saúde, que antes 
cabiam a FUNAI, para a FUNASA. Não 
esquecendo da lei n° 9836/ 99, que visa, na esfera 
do SUS, precisar o subsistema de atenção à saúde 
indígena.  

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas se responsabiliza em entregar 
atenção integral de saúde aos indígenas, não 
fugindo dos princípios e diretrizes do SUS, 



 

 

 

respeitando a cultura, historicidade e regiões em 
que se encontram cada comunidade. Portanto, as 
seguintes diretrizes são necessárias:  

 

 Preparação de recursos humanos para 
atuação em contexto intercultural: Com o objetivo 
de preparar indígenas para atuarem como agentes 
de saúde dentro das próprias comunidades. 

 Organização dos serviços de atenção à 
saúde dos povos indígenas na forma de Distritos 
Sanitários Especiais e Pólos-Base, no nível local, 
onde a atenção primária e os serviços de referência 
se situam: A delimitação territorial deve obedecer a 
população, a área e o perfil que vive em 
determinado local, os serviços e outros recursos, o 
acesso até determinada região, os limites das 
comunidades que não se restringe as fronteiras 
estaduais e suas vivências sociais com outras 
comunidades. 

 Promoção do uso adequado e racional de 
medicamentos: Orientar a população indígena 
quanto ao uso de plantas medicinais e monitorar a 
ingestão de medicamentos industrializados. 

 Monitoramento das ações de saúde: Criar 
um sistema que acompanha as intervenções 
tomadas no distrito sanitário e suas consequências. 

 Articular os sistemas de saúde já existentes: 
Respeitar as tradições indígenas com relação à 
saúde, vigentes em cada cultura, não enxergando o 
índio como um ser passivo do conhecimento. 



 

 

 

 Promoção de ações específicas em 
situações especiais: Considerar a vulnerabilidade 
presente em cada caso, a incidência de 
determinadas doenças que agravam a saúde da 
comunidade, sendo elas contagiosas por contato 
direto ou indireto, relativas ao psicológico e meio 
ambiente. 

 Promoção da ética na pesquisa e nas ações 
de atenção à saúde envolvendo comunidades 
indígenas: Submeter pesquisas e estudos à órgãos 
responsáveis pela monitorização das ações 
tomadas, que levam a uma ponderação da ética 
envolvendo humanos. 

 Promoção de ambientes saudáveis e 
proteção da saúde indígena: Desenvolver projetos 
de saneamento básicos que buscam erradicar os 
efeitos provocados no meio ambiente que afetam 
diretamente a salubridade de recursos naturais 
utilizados pelas comunidades;  

 Controle social: Envolver as comunidades 
indígenas nas tomadas de decisões e durante a 
implantação dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas por meio de reuniões, conferências e 
conselhos. 
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11.3 Atuação da Enfermagem nas Comunidades 
Indígenas 
 

A população indígena está presente em 
todas as unidades Federativas do Brasil, eles 
compõem 305 etnias, falam 274 línguas e são 
aproximadamente 897 mil pessoas de acordo com 
os dados do IBGE. Cada povo dominam uma 
cultura própria, essa variedade cultural consiste em 
uma de nossas maiores riquezas e também um 
desafio para elaborar e implementar politicas 
públicas específicas para essa população. Os 
indígenas, como qualquer cidadão comum, 
possuem os mesmos direitos, alguns específicos 
como garante a constituição, o respeito aos seus 
costumes, crenças e tradições são alguns desses 
direitos. 

A Politica Nacional de Saúde abrange a 
Politica Nacional da Atenção a Saúde dos 
Indígenas, que é coordenada pela SESAI- 
Secretaria Especial de Saúde Indígena, e  garante 
o acesso a atenção integral a saúde de acordo com 
os princípios e diretrizes do SUS, considerando a 
diversidade social, histórica, geográfica, cultural e 
politica, favorecendo a superação dos fatores que 
tornam a população mais vulnerável aos agravos a 
saúde. O Decreto nº 3152 de 1999 relata as 
condições de assistência a saúde desses povos. A 
assistência  a esses povos é garantida pela Lei 
9836 de 1999, conhecida como Lei auroca, essa 
Lei criou o Subsistema de Atenção a Saúde 



 

 

 

Indígena no âmbito do SUS, esse subsistema é 
composto pelo DSEIS- Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, os DSEIS são redes de 
serviços implatados em terras indigenas. Os DSEIS 
atendem a população indígena de acordo com 
critérios geográficos, demográficos e culturais , 
seguindo sempre os princípios do SUS, a 
participação indígena é fundamental para um 
melhor planejamento e controle dos serviços e 
assim também reforça a autodeterminação desses 
povos. 

A FUNAI também tem papel importante na 
atenção a saúde desses povos, essa fundação 
coordena a politica indígena dos Estados 
Brasileiros, também tem a missão de promover e 
proteger os direitos dessa população. Em relação 
ao direito a atenção a saúde, essa fundação tem o 
objetivo de monitorar as ações e serviços de 
atenção à saúde indígena de acordo com o Decreto 
Nº 7.778 de 27 de julho de 2012. 

O Ministério da Saúde considera que a 
assistência e a promoção da saúde nessas 
comunidades é de suma importância, uma vez que 
essas ações apresentam impacto significativo nas 
condições de saúde e qualidade de vida dessas 
pessoas. A População indígena encara situações e 
ameaças mais variadas possíveis, como o risco de 
extinção cultural e física, ameaça a seus saberes, 
expropriação de seu território, situações essas que 
são geradas pelas mudanças e pela sua relação 
cada vez menos próxima com os indígenas. 



 

 

 

Atuar na atenção a saúde indígena, no 
habitat deles, traz dificuldades ao profissional, mas 
também oferece momentos de grande aprendizado. 
As dificuldades referem-se aos grandes percursos 
dos rios e longos caminhadas pela floresta, o 
acesso as aldeias é difícil, na prática isso influência 
no planejamento e execução das atividades. Um 
dos grandes desafios para os profissionais que 
atuam nessas comunidades é trabalhar de acordo 
com a realidade local, tendo que improvisar lugares 
para atuar, como: embaixo de árvores, dentro de 
barcos ou na própria moradia do índio. 
A equipe de saúde indígena é composta pelo 
agente indígena de saúde, médico, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem, odontólogo, e técnico de 
laboratório, nem todos os DSEI têm equipe formada 
com todos esses profissionais, muitos 
desconhecem a área, outros não tem afinidade. 

O Profissional de Enfermagem é de extrema 
importância nessa área, existem várias vertentes na 
área de enfermagem nas quais o profissional pode 
atuar, uma delas é o exercício de sua profissão na 
saúde indígena, sempre aplicando as diretrizes que 
a enfermagem concede. Para a atuação do 
Enfermeiro em saúde indígena é essencial que ele 
compreenda o processo saúde- doença de uma 
forma ampliada, incluindo o aspecto étnico-cultural, 
é necessário que o profissional busque sempre se 
atualizar e adquirir novos conhecimentos, saber 
trabalhar em equipe, aceitando criticas, sugestão é 
importante para o bom andamento do trabalho. 



 

 

 

É necessário que o profissional esteja 
preparado para atuar na atenção básica á saúde 
indígena, identificando fatores de risco e atuando 
preventivamente. O Enfermeiro planeja e 
implementa em conjunto com a equipe as ações e 
programas, realiza o acompanhamento, 
supervisiona e avalia os agentes indígenas de 
saúde e os auxiliares de Enfermagem. 
Trabalhar com o conhecimento tradicional como as 
plantas medicinais também contribui para a eficácia 
das ações, fortalece a cultura dessas populações, 
resgata os saberes e melhora a relação com os 
indígenas. 

Portanto, ao enfermeiro é necessário 
conhecer a Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas, isto possibilitará que ele seja 
capaz de conhecer e intervir sobre os 
problemas/situações de saúde e doenças que 
prevalecem, com ênfase na sua região de atuação. 
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11.4 Comunidades Quilombolas: Quantidade de 
aldeias, populações e regiões que vivem 

 
As comunidades quilombos eram 

constituídas por ex-escravos que escapavam das 
fazendas no período do Brasil Colonial e Imperial. 
Uma época de maior geração de quilombos que 
durou do século XVI ao XIX. Nesse ambiente os 
escravos viviam com independência, gerando então 
novas ligações sociais.  

Os quilombolas eram constituídos por uma 
diversidade de métodos, que incluíam as 
escapadas com o aponderamento de terras livres e 
normalmente isoladas, porém havia aquisição de 
terras através de serviços realizados para o estado, 
doações, heranças, posse de terra por ocupação e 
cultivação dentro de grandes propriedades, de tal 
maneira sobre a vigência do sistema escravo 
quanto posteriormente sua abolição. 

O que clarifica o quilombo é o maneio de 
alteração da situação de escravo para o de 
camponês livre, que se originou de diversas formas, 
portanto o que determinava o quilombo eram sua 
força e independência e não a fuga e o isolamento. 

No ano de 1988 na Constituição Federal, os 
quilombolas começaram a fazer parte das políticas 
publicas, diante de uma movimentação da 
mobilização do negro. O firmamento desse direito 
desencadeou de imediato um debatimento sobre a 
concepção de quilombo e de remanescente de 
quilombo. Aplicar-se sobre um conceito apropriado 



 

 

 

era de suma importância, pois definiria então quem 
poderia ter ou não direito ao domínio da terra. 

Em sua maioria, nas comunidades abrigam 
elevadas quantidades de pessoas, o Decreto 
4.887/2003 foi um avanço, pois amplia os direitos 
dos quilombos tendo os mesmo direitos que 
quaisquer cidadãos brasileiros. 

Os grupos dos quilombos estão situados em 
todas as regiões do Brasil, usufruindo os recursos 
naturais de diversas formas e explorando vários 
ecossistemas, porém existem ainda as regiões 
isoladas da Amazônia, algumas nos centros 
urbanos e outras na zona rural onde são bem 
desenvolvidas. 

Relatando quantidades em números existem 
2.197 comunidades reconhecidas pelo Estado 
Brasileiro esse dado compete à soma das 
comunidades certificadas acrescidas das 157 
comunidades não registradas. Sendo 63% delas no 
Nordeste, foram abertos 1.229 processos abertos 
para titulação de terras no INCRA baseado em 
dados de 2006. 

Em 12 de março de 2004, foi lançado o 
Programa Brasil Quilombola, que tem por objetivo 
estabelecer as referências das políticas de estado 
para as áreas dos quilombolas. Diante disto foi 
estabelecido a Agenda Social Quilombola, decreto 
6261/2007, que reúne as atuações referentes às 
comunidades de inúmeras áreas, como: acesso a 
terra; direitos e cidadania; infraestrutura e qualidade 



 

 

 

de vida; e inclusão produtiva e desenvolvimento 
local. 

As principais dificuldades encontradas pelos 
quilombolas são o difícil acesso aos serviços de 
políticas publicas, inserindo a educação e saúde, o 
que acaba lhes comprometendo diante dos arranjos 
de poderes sociais. Os mesmos possui também um 
menor acesso a serviços básicos, como por 
exemplo, energia e saneamento básico. 

Um dos fatores que se tem destaque é o 
numero elevado de pessoas não alfabetizadas, 
chega ao contexto de aproximadamente de 
24,81%, chegando então a uma taxa de 9,1% de 
analfabetos no Brasil, segundo dados coletados da 
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicilio 
(PNAD).   

Em relação dados socioeconômicos 
baseados em informações sobre famílias 
quilombolas cadastradas no Cadastro Único de 
Programas Sociais (sistema de informações sobre 
famílias de baixa renda localizadas) em janeiro de 
2013 apontam que: 80 mil famílias quilombolas são 
cadastradas neste sistema, sendo 64 mil no total de 
79,78% são beneficiados pelo Programa Bolsa 
Família; em situação de extrema pobreza encontra-
se 74,73% da população; 24,81% não sabem ler; 
82,2% desenvolvem atividades pesca artesanal, 
extrativismo e 92,1% se autodeclaram-se pretos ou 
pardos. 

Em relação à situação de moradia dos 
quilombolas, 48,7% possui piso de terra batido; 



 

 

 

79,29% possui rede de energia elétrica; 54,07% 
não possui saneamento adequado sendo que 
15,07% possui esgoto a céu aberto e 39% possui 
fossa rudimentar; 33,06% não possui banheiro 
sanitário; 55,2% não possui agua canalizada; 
57,98% queimam ou enterram o lixo no território e 
apenas 21,19% possui coleta adequada dos lixos.  

Uma própria trajetória histórica, com o fim do 
sistema escravista comunidade constituída 
predominantemente pela população negra urbana e 
rural. Pelos dados citados acima podemos verificar 
que é necessário qualidade e garantia de politicas 
publicas nas áreas quilombolas para proporcionar 
melhoria ao acesso à saúde, trabalho, educação, 
moradia e entre outros. 

Um documento foi emitido pela Fundação 
Cultural Palmares aos quilombolas, com o intuito de 
realizar uma regularização do território juntamente 
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), garantindo assim um certificado 
onde tem acesso à distribuição de alimentos que 
contempla 114 mil pessoas de 34,5 mil quilombos, 
e assegurando, por exemplo, uma transferência de 
renda as famílias. 

Os quilombos possuíam uma sistematização 
similar com as aldeias africanas, onde os mesmos 
eram descendentes. Possuía uma separação de 
afazeres e todos auxiliavam nos trabalhos, havia 
também um líder onde administrava todo o 
quilombo. Sobreviviam da pesca e da agricultura, 
poderiam viver de acordo com seus costumes 



 

 

 

culturais africanos e realizavam seus cultos 
livremente. 

Os grupos de quilombolas são bem 
diferenciados, pois foram criadas a partir de 
diversos métodos de resistência. As declarações 
culturais variam de comunidade a comunidade, 
visto que os mesmos criaram varias estratégias de 
proveito dos recursos das terras. 

Os quilombos no território brasileiro eram 
conhecidos também como mocambos, já na 
América espanhola eram como pelanques, na 
América francesa como maronaje e na Ameria 
inglesa ficaram conhecidos como marroon 
communities.  

O Quilombo dos Palmares era o mais 
famoso e conhecido no Brasil, chegando a obter 
uma população de cerca de 20 mil habitantes, o 
que representava aproximadamente 15% de toda a 
população brasileira, além de negros escravos, 
viviam também pessoas brancos pobres e índios. 
 Seu principal líder era o Zumbi. Este quilombo 
existiu por aproximadamente cem anos, e tornou-se 
então o maior ícone de valor de resistência dos 
escravos no Brasil Colonial.  

Nos dias atuais o Zumbi é um ícone muito 
importante para a sociedade afro brasileira, onde o 
conceitua como um herói e corajoso que brigou por 
seus direitos e os direitos dos escravos até a 
chegada de sua morte. 

Sobreviviam plantando cana de açúcar e 
mandioca e sobre a criação de gado, os alimentos 



 

 

 

eram divididos de forma igualitária entre os 
moradores, e quando havia sobra de alimentos, 
faziam trocas em armas de fogo, pólvora e sal. 

Os territórios adquiridos pelos escravos 
negros eram transmitidos de geração após geração 
e não eram terras que poderiam ser 
comercializadas e divididas. O território significa 
para eles além de uma conquista, uma identidade, 
uma historia, lugar onde se vive, nasce e 
permanecerá como uma herança para os 
descendentes. 

As doenças mais manifestadas pelos 
quilombolas são diabetes e hipertensão. Quanto à 
saúde, eles enfrentam problemas diversos, como a 
falta de médicos, pediatra, ginecologista, entre 
outros. Em relação a exames, muitas vezes os 
resultados não chegam ate a comunidade, aos que 
fazem vários exames são encaminhados para 
outras unidades, no entanto, muitas vezes são 
perdidos e necessita refaze-los. 

Correlação a educação, os povos e 
comunidades dos quilombolas se encontram sobre 
estruturação, nesse contexto, articular métodos 
para que os estudantes possuam suas 
necessidades atendidas em uma escola, e fazer 
com que eles concluam seus estudos, é um passo 
de suma significância para a realização de uma 
cidadania, para que assim possam obter qualidade 
de vida das comunidades, já que a educação é um 
dos fatores de alerta aos quilombolas, devido à 
baixa escolarização. 



 

 

 

As tradicionais festas dos quilombolas são 
de suma importância, pois eles representam assim 
seus costumes e sua cultura, as festas chegam a 
durar uma semana completa. As pessoas do 
quilombo gostam de dança e música, além de 
serem alegres. Ademais uma parte deles são 
musicistas, cantores e compositores.  

A festa Santa Bárbara é uma das principais 
festas que comemora no dia 4 de dezembro, nela 
são realizados rituais com tambores, sendo típico 
dos africanos, especificamente do candomblé, 
fazem ladainha em latim e rezam o terço. Algumas 
das principais danças dos quilombolas são: 
marzuca, lundum e a valsa.  

Outra tradição é a dança desfesteira, os 
casais dançam e quando a musica da uma pausa 
os mesmos devem redigir um verso, e assim dão 
sequencia ate que todos os casais tenham redigido 
seus versos. 

O futebol é outra opção de lazer dos 
quilombolas, algumas comunidades organizam 
campeonatos entre os times dos quilombos. Em 
comunidades que possui energia elétrica eles 
assistem à televisão, porem não deixa de lado uma 
reunião onde realizam conto de historias e uma boa 
cantoria. 

O Dia Nacional da Consciência Negra, 
comemorado em 20 de novembro, foi referido ao 
planejamento da lei nº 10.639, em 09 de janeiro de 
2003. Diante de tais movimentos sociais, esta data 
é a mais importante do que a Abolição da 



 

 

 

Escravatura, sobre um ponto de vista social e 
histórico. 

Cabe ressaltar a importância das famílias 
quilombolas serem cadastradas no CadÚnico 
(formulário verde) para aprimorar os conhecimentos 
sobre o perfil demográfico, territorial, social e 
econômico. Sendo assim possível incluir cada 
família quilombola nas politicas publicas, 
melhorando o padrão de vida dessa população. 
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11.5 Políticas de Saúde para Comunidades 
Quilombolas 

 

Comunidades quilombolas são grupos 
étnico-raciais, ligados a opressão histórica sofridas 
por populações negras que foram resistentes ao 
regime opressor. No Brasil as comunidades 
quilombolas se encontram em 24 dos 26 estados 
da federação, alguns quilombos surgiram no 
período da escravatura e outros a parti da abolição 
da mesma. Dados de 2013 estimam que exista no 
Brasil cerca de 2.197 comunidades oficialmente 
reconhecidas pelo estado brasileiro, sendo 214 mil 
famílias totalizando 1,17 milhão de quilombolas.  

Com a crescente população foram 
desenvolvidos programas de assistências a essas 
comunidades como Programa Brasil Quilombola 
que se correlaciona a outros programas como PSF- 
Programa Saúde da Família, Política Nacional 
Saúde Bucal, PNAE- Programa de Nutrição e 
Alimentação na Escola Programa Brasil sem 
Miséria. 

Programa Brasil Quilombola 
Lançado em 12 de maio de 2004 o programa 

Brasil quilombola baseiam-se em 4 eixos: 
1. Terra: Todo quilombola tem direito ao 

acesso a terra por meio da certificação e/ou 
regularização fundiária. 

2.  Infraestrutura e qualidade de vida: 
Uma parceria entre os Ministérios dos Direitos 
Humanos, da Fazenda e da saúde por meio da 



 

 

 

FUNASA- Fundação Nacional de Saúde visa 
garantir a essa população acesso a saneamento 
básico e a água potável e energia.  

3.  Inclusão produtiva e 
desenvolvimento local: O Ministério Social e de 

Combate a Fome atua no incentivo da agricultura 
familiar com segurança alimentar e programa de 
aquisição de alimentos. 

4. Direitos a Cidadania: Acesso a 

escola através dos programas PRONATEC, 
Procampo- Saberes da Terra o incentivo por meio 
do Programa Bolsa Família e a implantação do 
Programa Nacional de Alimentação escolar. 

PSF- Programa Saúde na Família  
 O Programa Saúde na Família veio 

com intenção de reorientar e reorganizar a 
assistência básica com intuito de promover uma 
assistência integral não só o processo saúde-
doença, mais o ser humano como um todo de 
forma holística na família e ambiente em que vive. 
As ações do PSF envolve o calendário vacinal, 
exames preventivos, pré natal, assistências a 
pessoas com diabetes hipertensão e outras 
patologias e o desenvolvimentos de palestras para 
conscientização sobre as DSTs uso de 
preservativos e métodos contraceptivos. 

 Equipe saúde na família deve ser 
composta por no mínimo um enfermeiro, um técnico 
de enfermagem, um médico da família, um dentista, 
um técnico de saúde bucal e agentes comunitários 
de saúde. A equipe é responsável pela coleta de 



 

 

 

dados, diagnostico e implementação de estratégias 
de prevenção e promoção em saúde. 

Política Nacional de Saúde Bucal 
Programa Brasil Sorridente 
 A visão da saúde bucal até então era 

vista como mutilação devida à demora da 
população em buscar o atendimento já indo tarde 
para a resolução do problema acontecendo assim 
extração dentária. Por esse motivo o ministério da 
saúde lançou em 2003 o Programa Brasil 
Sorridente com objetivo de mudar essa visão e 
reorganizar a assistência em saúde bucal e garantir 
a prevenção, promoção e recuperação para isso 
foram desenvolvidas estratégias como a adição de 
flúor na água, aplicação de flúor nas escolas, 
palestras para orientar sobre cuidados bucais como 
escovação, uso de fio dental e distribuição de kits 
de higiene bucal. 

PNAE- Política de Nutrição e Alimentação 
na Escola  

 O programa de nutrição e alimentação 
na escola tem como objetivo dar melhor qualidade 
na alimentação escolar uma vez que muitas 
crianças têm a merenda escolar como a principal 
ou única refeição. O PNAE também desenvolve 
ações de educação para uma alimentação saudável 
a introdução de frutas e verduras. A Política é 
voltada para alunos de escolas e publicas e 
filantrópicas tantos áreas urbanas e rurais como 
nas populações indígena e quilombola. 
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11.6 Atuação do Enfermeiro nas Comunidades 
Quilombolas  
 

Quando se fala em papel do Enfermeiro nas 
comunidades quilombolas é importante citar as 
PAC (políticas públicas para comunidades 
quilombolas) lançado em 12 de março de 2004, que 
são ações centradas em obras de saneamento e 
infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida 
dessas populações e logo a saúde também. Tento 
como um de seus eixos a infraestrutura e qualidade 
de vida, colocando o programa saúde da família e o 
programa de saúde bucal como prioridade além da 
infraestrutura. 

A comunidade quilombola tem 
predominância de pessoas da raça negra que são 
contingentes populacionais mais suscetíveis a 
agravos à saúde, como hipertensão e anemia 
falciforme, além de doenças infectocontagiosas 
pela falta de saneamento e infraestrutura. A maior 
parte da população não tem agua tratada e esgoto 
sanitário, trazendo consigo a diminuição do índice 
de indicadores de saúde nas comunidades 
quilombolas, principalmente com relação as 
crianças. 

O grande desafio nessa população em 
oferecer saúde integral é combina-la com as 
crenças e tradições desses grupos, ressaltando que 
muitos povos quilombolas utilizam de práticas 
alternativas e do uso de plantas consideradas 
medicinais por eles. 



 

 

 

A forma como a comunidade constrói suas 
representações do mundo é um grande desafio 
para a modernidade e exige do profissional de 
saúde, visando para o enfermeiro, investigar quais 
as práticas de saúde que interferem diretamente na 
forma de vida da comunidade, respeitando as 
noções em saúde que eles possuem, que muitas 
vezes não concordam com os paradigmas da 
medicina ocidental, mais tem sua própria forma de 
aceitação. Assim o resultado será melhor no 
aspecto inclusivo 

A estratégia de Saúde da Família nas 
comunidades quilombolas tem o mesmo objetivo 
com as outras populações, visando melhorar a 
qualidade de vida dessa comunidade, implantação 
de equipes multiprofissionais em unidades básicas 
de saúde. As equipes atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 
e na manutenção da saúde desta comunidade, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. 

O Enfermeiro tem o mesmo papel para as 
comunidades quilombolas, realizando a assistência 
integral quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, 
em todas as fases do desenvolvimento humano; 
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; 
Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos agentes comunitários de 



 

 

 

saúde; Supervisionar, coordenar e realizar 
atividades de educação permanente dos agentes 
comunitários de saúde e da equipe de enfermagem; 
Contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 
Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene 
Dental (THD); e Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado 
funcionamento da unidade. 

Além de todas essas atribuições já descritas 
na estratégia saúde da família, o enfermeiro deve 
conhecer, explorar a comunidade quilombola antes 
de introduzir seus conhecimentos em saúde, 
procurar saber todas as práticas de saúde 
empregadas pela comunidade quando adoecida e 
saber se é eficaz, se traz mais algum maleficio, 
explicar a comunidade o quão importante seguir o 
plano de assistência prestado para melhora do 
mesmo. 
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11.7 Desafios enfrentados pela comunidade 
ribeirinha amazônica: Principais problemas 
enfrentados e fatores de risco 
 
          Na segunda metade do século XIX, houve 
um pico de extração de látex da Amazônia, de 
árvores denominadas Seringueiras. Muitos 
empregos foram oferecidos por empresas que 
atuavam no ciclo de extração do látex, que fez com 
que muitos nordestinos deixassem sua terra natal 
para conquistar os empregos oferecidos por essas 
firmas, com vistas a mão de obra na extração. Os 
trabalhadores desse ramo passaram a ser 
conhecidos como seringueiros. 
          Todavia, na década de 1950 houve uma 
queda do mercado brasileiro do látex, que ficou 
conhecida como a crise da borracha, 
consequentemente, os seringueiros, ficaram sem 
opção de emprego. 
          Esses operários então tiveram que buscar 
estabilidade, e assim se dissiparam na extensão 
dos rios da Amazônia, como o Rio Negro e o Rio 
Amazonas, onde fizeram suas moradas, isso 
ocorreu devido à escassez de políticas públicas que 
discorressem da desmobilização dessa 
precariedade. 
          A convivência com essa nova realidade, fez 
com que essa população se acostumasse com 
aquele cotidiano: a nova moradia, ambiente, 
costumes e a busca por sobrevivência, como 
também lidar com os desafios e limitações impostas 



 

 

 

pelos rios e florestas, porém apesar das 
dificuldades, ali se estabilizaram, e até os dias de 
hoje, compõem as comunidades tradicionais do 
Brasil, e ficaram conhecidos como comunidades 
ribeirinhas. 
         Os rios são fundamentais para a vida dessa 
comunidade, pois é a principal fonte de renda. 
Sobrevivem da pesca, do roçado, caça, plantio e 
extrativismo, em destaque a extração da malva, 
uma planta bem popular no Rio Amazonas, que é 
muito usada na fabricação de tecidos e estofados.  
           A maior parte dos ribeirinhos estão na 
Amazônia, porém existem outras comunidades ao 
longo o território brasileiro, em habitações próximas 
a rios e florestas. 
                     O meio de socialização e os aspectos 
culturais é o que forma o homem. Essa cultura é 
alimentada pelo cotidiano, de pai para filho, e gera 
história, conhecimentos, costumes e convicções, ou 
seja, a marca de suas tradições. Assim se forma 
uma comunidade tradicional.  
         Os ribeirinhos constroem suas casas 
utilizando como principal escolha de construção, a 
madeira. Predominantemente as moradias são 
palafitas, ou seja, estacas que sustentam 
habitações lacustres, construídas alguns metros 
acima do nível dos rios, para evitar alagamentos 
em épocas de chuvas e enchentes. Essas moradias 
não possuem energia elétrica, nem saneamento 
básico, e a comunidade sofre com assoreamentos 
e a erosão, além de encontrarem várias limitações 



 

 

 

e desafios impostos pelos fatores ambientais, como 
os rios e a mata, como dificuldade de 
deslocamento, ausência de recursos, o que dificulta 
o acesso a elementos essenciais para a qualidade 
de vida dessa população. 
            Os ribeirinhos ficam à mercê de uma 
sequência de enfrentamentos de obstáculos para a 
qualidade de vida como um todo, devido às 
limitações e condições de extrema pobreza, 
obstáculos e dificuldades no acesso aos serviços 
de educação e saúde, e situação socioeconômica 
precária. Uma das questões de grande 
preocupação, são os problemas de saúde, bem 
como a dificuldade ao acesso à assistência médica.  
              Por viverem em condições precárias de 
subvida, essas populações estão vulneráveis a uma 
série de fatores de risco devido ao modo de vida os 
ribeirinhos. Um dos fatores de risco é a falta de 
saneamento básico, o que os obriga viverem 
expostos aos riscos de contaminações, como 
parasitoses, entre outras doenças infecciosas, 
vinda através do lixo dispensado em rios  e a falta 
de tratamento de esgoto. Os fatores ambientais 
também são de grande influência. A principal fonte 
de renda dos trabalhadores da região é a pesca e o 
extrativismo. A falta da segurança e ergonomia no 
modo de trabalhar, são causas de acidentes, como 
afogamentos, contaminação por mercúrio, já que os 
rios amazônicos possuem taxas de mercúrio 
prejudiciais a saúde humana. O ambiente em que 
vivem também oferece riscos de acidentes com 



 

 

 

animais peçonhentos, como acidentes ofídicos, um 
dos principais e mais letais para a população 
ribeirinha, e que muitas vezes o acesso ao 
atendimento médico de urgência é dificultado, 
levando a sérias complicações e até morte do 
indivíduo.  
            As condições de extrema pobreza faz com 
que os habitantes dessa região não tenha acesso 
aos alimentos, e em quantidades necessárias, 
fazendo com que os mesmos entrem em estado de 
desnutrição, ou fiquem expostos a esse risco. Além 
disso, essas regiões por serem afastadas, a 
chegada dos alimentos perecíveis nessa região não 
é íntegra para consumo, devido as alterações e 
impactos sofridos durante o transporte em estradas 
e embarcações.                  
              Reconhecendo a existência desses povos 
pelo  Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, 
ficou instituído  uma política pública voltada para as 
demandas e necessidades específicas dessa 
população, a Política Nacional de Desenvolvimento 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 
que visa o desenvolvimento dessas populações em 
todos os aspectos de vida, com vistas a garantia 
dos seus direitos territoriais, sócio ambientais e 
econômicos, culturais, com respeito as suas 
tradições e identidades. 
             A Constituição Federal de 1988, no artigo 
196, prevê: “A saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco 



 

 

 

de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988)”. 
A PNPCT, em consonância com esse artigo, tem 
como princípios , afiançar a segurança alimentar e 
nutricional como direito da comunidade e o acesso 
aos alimentos em quantidades necessárias, acesso 
aos serviços de saúde, embasado nas suas 
tradições, com ênfase no uso da medicina 
tradicional, mantendo a identidade e cultura desse 
povoado, atender as demandas de saúde, bem 
estar, e implementação de politicas de saúde para 
essa população. 
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11.8 Políticas de saúde para as comunidades 
ribeirinhas da Amazônia  
 

Reconhecendo a existência das 
Comunidades Tradicionais, foi criada a Política 
Nacional de Desenvolvimento dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, implementada no ano 
de 2007, através do Decreto nº 6.040. 

Essa política foi instituída com o objetivo de 
promover o desenvolvimento sustentável dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, enfatizando o 
fortalecimento dos direitos, valorizando e mantendo 
a identidade bem como as suas culturas. 

As ações desenvolvidas objetivando a o 
alcance das metas da PNPCT, ocorrem através de 
uma ação multiprofissional, de maneira integrada e 
intersetorial, ou seja, as ações desenvolvidas são 
realizadas mediante ações de equipes de outros 
setores, visando um objetivo em comum. Esta 
política está sob responsabilidade da CNPCT – 
Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, que coordena e supervisiona a 
implementação da Política Pública que atende esse 
povoado.  

A PNPCT dispões de princípios e objetivos 
que visam a qualidade de vida, inclusão social, 
desenvolvimento, educação, identidade, saúde 
entre outros elementos fundamentais. Com ênfase 
nos principios e objetivos específicos do Decreto 



 

 

 

 6040 de 2007,  que diz respeito a saúde, a PNPCT 
discorre: 

Princípios com ênfase em saúde (Art. 1º):  
III-  a segurança alimentar e nutricional como 

direito dos povos e comunidades tradicionais ao 
acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis; 

 IX - a articulação com as demais políticas 

públicas relacionadas aos direitos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas 
de governo;  

XI - a articulação e integração com o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

Estes princípios visam garantir que essa 
população tenha acesso aos alimentos em bom 
estado e em quantidades suficientes, sem prejuízos 
a demais necessidades fundamentais e a 
intersetorlização, integrada, coordenada, com vistas 
a ações multiprofissionais objetivando uma meta 
em comum: Qualidade de vida, bem estar geral. 
 

Objetivos Específicos com ênfase em 
saúde (Art. 3º): 

VII - garantir aos povos e comunidades 
tradicionais o acesso aos serviços de saúde de 
qualidade e adequados às suas características 



 

 

 

sócio-culturais, suas necessidades e demandas, 
com ênfase nas concepções e práticas da medicina 
tradicional; 

 IX - criar e implementar, urgentemente, uma 
política pública de saúde voltada aos povos e 
comunidades tradicionais; 

Os objetivos mencionados referem a garantia 
aos serviços de saúde, integral, preservando suas 
origens e culturas, por meio da implementação de 
Politicas de Saúde, que inclusive está abordada no 
decreto, como objetivo específico. 

Em consonância com a Constituição Federal, 
no artigo 196 que dispõe que a saúde é um direito 
de todos e dever do estado, foram criadas políticas 
de saúde voltadas para as comunidades 
tradicionais, prevista no Decreto 6.040 de 2007. 

Para atender as demandas dessas 
populações,  ficou instituída a portaria portaria N° 
837 de 9 de Maio de 2014, seguindo as diretrizes 
da Política Nacional da Atenção Básica, que 
sanciona o funcionamento da Equipe de Saúde da 
Família Ribeirinhas e Unidades Básicas de saúde 
Fluviais, são voltadas para a População Ribeirinha 
da Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossense, 
e seguem os mesmos critérios do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família (NASF), disposta na Política 
Nacional de Atenção Básica.  

A Equipe de Saúde das Famílias Ribeirinhas 
(ESFR), desenvolve ações em Unidades Básicas 
de Saúde, implementadas em áreas de 
abrangência nas áreas de habitações ribeirinhas. 



 

 

 

Enquanto as Unidades Básicas de Saúde Fluviais 
(UBSF) atendem em vias fluviais, às populações, e 
são embarcações que comportam equipes de 
Saúde da Família Fluvial, munidas com os artigos 
necessários para atendê-los.  

Essas unidades trabalham vinte dias 
mensais, em área de abrangência para a atuação, 
fornecendo atendimento a comunidades ribeirinhas. 
A embarcação fica disponível na sede municipal, 
onde realizam as ações voltadas para a saúde. A 
ESFR é formada por um médico generalista, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem, 
podendo contar com um cirurgião dentista, um 
técnico de saúde bucal, até vinte e quatro agentes 
de saúde e até 12 microscopistas, quando em 
regiões endêmicas. Essa equipe trabalha 
promovendo a prevenção, promoção e recuperação 
em saúde, oferecendo os serviços de atendimento 
e garantia a saúde da mulher (gineco-obstétricas, 
serviço de pré-natal, puerpério, educação em 
saúde, contracepção e planejamento familiar), 
saúde da criança e desenvolvimento infantil, 
segurança alimentar e nutricional, saúde do idoso, 
saúde bucal,  respeitando as especificações de 
suas tradições, respeitando suas crenças e 
convicções, em consonância com preceitos éticos e 
legais, fornecendo atendimento à população como 
dever do estado e direito de todos em toda sua 
integralidade. 
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11.9 Atuação da enfermagem em Comunidades 
Ribeirinhas 

É sabido que, segundo a definição dada pela 
OMS (Organização Mundial de Saúde), saúde não 
se submete simplesmente a enfermidades que 
afetam o ser humano, mas também a plenitude 
mental e completo bem-estar físico deste. Deve-se 
levar em consideração que a saúde do indivíduo 
está intrinsicamente ligada a aspectos culturais, 
sociais, econômicos e ambientais.  

A atenção à saúde da comunidade ribeirinha 
é baseada na Política Nacional de Atenção Básica, 
implementada no nosso país, pelas Portarias 
MS/GM nº 2.488 e 2.490, ambas de 2011, que 
visam a implantação de atividades orientadas para 
a melhoria da saúde das populações vigentes em 
determinadas áreas e contam com equipes de 
saúde estruturadas em manter um aspecto 
interprofissional.  

Recentemente a comunidade ribeirinha do 
amazonas recebeu uma unidade básica fluvial, que 
tem capacidade para atender mais de 12 mil 
pessoas. Na unidade, serão atendidas as 
populações ribeirinhas que vivem às margens de 
seis rios: Madeira, Madeirinha, Autaz-Açu, Canumã, 
Abacaxis e Sucunduri, no Amazonas. 

De acordo com a portaria n° 837 de 09 de 
maio de 2014, o Enfermeiro junto aos outros 
profissionais de saúde que prestam serviços a 
ESFR, deverão cumprir uma carga de no mínimo 
14 dias durante um mês, com 8 horas de 



 

 

 

atendimento diário e dois dias reservados para a 
realização da educação permanente. No caso das 
comunidades distantes, deverão realizar a 
assistência a cada 60 dias. 

Cabe ao Enfermeiro realizar atendimento e 
consultas, de acordo com protocolos pré-
estabelecidos, a todos os indivíduos pertencentes à 
comunidade. Promover a educação continuada 
dentro da equipe e levar esse conhecimento 
adquirido às comunidades ribeirinhas por meio de 
palestras educativas, respeitando a cultura vigente, 
assim havendo participação da população, fazendo-
os se sentirem inseridos no meio social e no 
processo saúde doença. 

 Orientar sobre uma alimentação saudável e 
a pratica de atividade física, sobre as doenças que 
podem vir a surgir com a má alimentação, 
sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool, etc. 
É encarregado de fazer o exame físico, acolhimento 
e acompanhamento, com uma visão holística, 
entendendo que o ser é completo quando os 
aspectos emocionais e sociopsicológicos se 
encontram em equilíbrio. Além de que é de sua 
responsabilidade a supervisão de insumos e 
materiais entregues às equipes.  
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O Real conceito da Estética 
 

         Com direcionamento à prevenção e à 
promoção da saúde, existe uma compreensão a 
um atendimento dentro das necessidades humanas 
básicas do indivíduo no sentido estético na saúde. 

         Diante dessa declaração da Organização 
Mundial da Saúde, ressalta no contexto do 
profissional de enfermagem a importância da saúde 
estética. 

         Perante ao aumento de pessoas 
preocupadas e mais conscientes em cuidar da 
saúde como um todo, a especialização em estética 
à profissionais da saúde com conhecimento 
embasados ao corpo humano passou a ser de 

                                                             
13 Toda a responsabilidade intelectual e de direitos autorais 
deste capítulo pertence aos autores dele, bem com a 
adequação do capítulo às normas metodológicas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como a revisão linguística dos 
aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. 



 

 

 

suma importância para atender a demanda, o fato é 
que com a consolidação do conceito de bem-estar 
tem sido mais explorada no Brasil.  
 
Estética e Saúde  

 
     A estética há algum tempo tem deixou de ser 

associada apenas aos esteticistas e passou a 
dominar uma área mais ampla, envolvendo outros 
profissionais graduados em saúde, exemplo, o s 
enfermeiros. 

    Um fator tão importante nos dias de hoje é o 
cuidado voltado à saúde que valoriza a 
autoimagem do paciente. Esses profissionais de 
saúde, com a propriedade de uma formação e 
vastos em conhecimento referentes ao corpo 
humano, bioquímica, microbiologia, imunologia, 
farmacologia, fisiologia geral, emergência pré e 
intra-hospitalar, entre tantos outros, ao realizar a 
especialização em estética se tornam aptos para 
desenvolver adequadamente. 

      Segunda Baumgarten (2003) denomina-se 
estética ao ramo da filosofia responsável pela 
experiência da beleza no ser humano. Além disso, 
a estética pode ser definida como a ciência da 
experiência sensorial do belo. É por isso que a 
estética como disciplina se relaciona 
profundamente com o mundo artístico, dando 
sustentação teórica e nutrindo-se de novas 
experiências.  



 

 

 

             Percebemos atualmente, a necessidade 
das pessoas em se sentirem bem por meio de sua 
aparência, sendo elementos indispensáveis para o 
seu bem-estar a sua autoestima e o sucesso 
profissional. Para o enfermeiro tornar-se favorável, 
por já estarem habituados a lidar diariamente com 
essa rotina em ambientes hospitalar, atuando 
juntos a paciente acamados, com mulheres em 
pós-parto, ajudando a paciente que necessitam de 
cuidados que vão além do convencional. Já foi 
comprovado que a autoestima ajuda a proporcionar 
uma significativa melhora.  

 
O sentimento de pertencer a um grupo social, 

possuindo traços e contornos corporais que condiz 
com os padrões existentes, necessários para o 
equilíbrio psíquico do indivíduo, faz da imagem 
corporal um elemento fundamental para a 
caracterização da saúde plena dos indivíduos, a 
isso damos o nome de autoestima. (Blog- 
enfermagemestetica) 

   Ao profissional de enfermagem que está 
devidamente apto para exercer com competência e 
habilidade à saúde estética, diante dessas novas 
compreensões de saúde, ela não se limita apenas 
aos cuidados das doenças e prevenções e cura, 
mas também à promoção geral do bem-estar geral, 
da qualidade de vida. 

A oportunidade a especialização em Saúde 
Estética para o enfermeiro de aperfeiçoar e 
complementar seus conhecimentos e aprender 



 

 

 

técnicas que irão tornar mais seguras para exercer 
a prática. 
 
Desafios da profissão 

 
   Temos atravessado por diversas mudanças 

nos últimos tempos, de um modo geral, sendo 
social, cultural e econômico, porém não apenas em 
nosso pais, como também em todo o mundo, 
havendo necessidade de um olhar diferente. A 
atenção à saúde deve abranger a qualidade de 
vida e não apenas manter o foco na prevenção de 
doenças. Atualmente, o cuidado com a pele, 
alimentação, controle do peso, havendo um bem 
maior à saúde e trabalhando a autoestima e não 
somente a prevenção de doenças. 

   Foram realizadas diversas pesquisas pelo 
mundo e todas revelam a busca de um tratamento 
que permita uma aparência saudável e jovem. 
Tratamentos que ajudem a eliminar manchas, 
rejuvenesçam. Por isso é indispensável 
profissionais qualificados e aptos para realizar com 
segurança e qualidade, para atender esse público. 

   Tendo um papel de estrema importância, a 
enfermagem é composta por diversos profissionais. 
Possuem uma formação que os prepara para 
cuidados com a saúde, atenção ao paciente, tendo 
como compromisso um cuidado firmado nas 
necessidades da população, em uma visão geral e 
integral, interdisciplinar e multiprofissional, para 
juntos desse conhecimento complementar a 



 

 

 

especialização em estética, ter reponsabilidade, 
respeito e estar apto para atender o público de 
maneira adequada e merecida.  
 
Mercado de trabalho no mundo da beleza 
estética 
 
 O cuidado com a aparência e a saúde vêm, 
ao longo dos anos, tornando-se uma febre entre os 
brasileiros, tanto por questões relacionadas a 
vaidade quanto ao cuidado com a saúde.  

Alimentação saudável, atividade física e 
atenção com a higiene, além de vantagens para à 
saúde, refletem positivamente na aparência, 
inclusive na disputa por uma vaga de emprego. 
Essa afirmação pode ser constatada através das 
remunerações, pessoas com boa aparência tendem 
a receber salários mais expressivos que outras que 
não dão atenção a aparência. Este comportamento 
é um dos fatores que explica o avanço e as 
modificações no segmento de estética e higiene 
pessoal ao longo dos últimos anos, não somente no 
Brasil, mas ao redor do mundo. 

Diante disso, cursos de graduação e pós-
graduação em estética, têm conquistado um 
espaço significativo em faculdades e universidades, 
apontando, com isso, para uma exigência do 
mercado: a necessidade de os profissionais 
dominarem amplamente técnicas específicas de 
tratamento com resultados eficazes.  



 

 

 

Os primeiros cursos superiores em estética 
datam o início desse século, estando diretamente 
ligados à uma maior divulgação de procedimentos 
estéticos e/ou cirurgias plásticas com métodos 
alternativos e menos invasivos. 

Nessa perspectiva, o Brasil está em terceiro 
lugar no ranking mundial de consumo de produtos 
estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos e da 
China. O grande responsável por estes números é 
o público do feminino. Dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC, apontou um 
crescimento médio próximo a 11,4% aa nos últimos 
20 anos, tendo passado de um faturamento "Ex-
Factory", líquido de imposto sobre vendas, de R$ 
4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015. 
O surpreendente crescimento foi de 160%. (Dado 
do Sindicato dos Empregadores em Empresas e 
autônomos em Estética e Cosmetologia do Estado 
de São Paulo - Sindestética). “O mercado está em 
ascensão mesmo em meio à crise”, ressalta o 
presidente da Associação Brasileira de Estética e 
Saúde Complementar (ABRAESC), Marcelo 
Kertichka. 

A pesquisa revelou que 95% dos 
especialistas em cuidados pessoais asseguram o 
bom desempenho e relevância ao setor, uma vez 
que proporcionam benefícios aos clientes, à 
indústria e, por conseguinte a economia do país, 
com proposta de empregos e a geração de tributos, 
inovação e possibilidade de negócios. 



 

 

 

É relevante evidenciar, que, para ter 
destaque no exercício profissional, o responsável 
da saúde estética tenha formação de alto nível. O 
investimento em aperfeiçoamento, cursos de 
extensão, palestras, feiras, congressos, reuniões do 
conselho e debates, é fundamental. 

A profissão, de maneira geral, possui um 
retorno financeiro compensatório. A exemplo, 
citamos um enfermeiro especialista em estética 
cujos honorários giram em torno de R$5 mil. Já um 
técnico com pós-graduação pode aumentar seus 
vencimentos em até R$12 mil. Ou seja, é possível 
para o profissional ampliar o status, qualidade de 
vida e autonomia financeira. 

Trabalhar com saúde estética é uma 
atividade que requer intensa responsabilidade, pois 
lida, além da saúde física, com a autoestima das 
pessoas. Por isso, a importância da 
profissionalização e constantes atualizações. Ser 
capaz de realizar um procedimento estético de 
qualidade, é o mínimo que o paciente vai esperar 
do especialista em Estética. 
 
Resolução da Enfermagem Estética (COFEN Nº 
0529/2016) 
 

No dia 09 de novembro de 2016, o COFEN 
(Conselho Federal de Enfermagem), publicou a 
Resolução da Enfermagem Estética, padronizando 
o trabalho do Enfermeiro na área de Estética. Que 
tem como objetivo demonstrar diretrizes para o 



 

 

 

trabalho do Enfermeiro na área de Estética, tendo 
em vista à verdadeira segurança dos clientes 
sujeitos aos procedimentos nesta área. 

 
Definições e pontos importantes 

 
Está Resolução adota as resultantes 

definições: 

 Micropuntura – também conhecida 
como indução percutânea de colágeno, baseia-se 
no uso de agulhas que furam a pele sutilmente 
causando sua restruturação, com a liberação do 
colágeno e a criação de uma nova camada de pele. 

 Carboxiterapia – consiste em uma 
técnica em que se usa o gás carbônico medicinal 
aplicado no tecido subcutâneo, causando efeitos 
fins fisiológicos como aumento da circulação e 
oxigenação tecidual. 

 Cosméticos – materiais naturais ou 
sintéticos usadas em técnicas estéticas. 

 Cosmecêuticos - materiais bioativas 
usadas em estética. 

 Criolipólise – técnica não invasivo de 
diminuição de gordura localizada que equivale no 
resfriamento, moderado e achado do adipócito. 

 Dermo pigmentação – procedimento 
de cosmética para gerar modelos que se 
aproximam a maquiagem, de forma temporária, 
especialmente na pele da face, lábios e pálpebras. 

 Depilação a laser- técnica que retira 
os pelos com a ajuda da luz. 



 

 

 

 Drenagem linfática – técnica que 
estimula o sistema linfático e acelerar o 
metabolismo através da massagem localizada. 

 Eletroterapia / Eletrotermofototeapia – 
estimulação da corrente sanguínea, com eletrodos 
com corrente elétrica baixa, que tem resultados 
excelentes aos tecidos. 
Entre outros procedimentos. 
 
Competências do enfermeiro na área de estética 

 
1. Fazer a consulta de enfermagem, anamnese e 

determinar o tratamento mais eficaz ao cliente. 
2. Indicar os cuidados domiciliares e orientações para 

o autocuidado aos clientes submetidos ao 
procedimento. 

3. Fazer registro em prontuários, as ocorrências e 
dados do procedimento. 

4. Efetuar processo de seleção de compra de 
materiais para uso estético. 

5. Determinar protocolos dos procedimentos. 
6. Atualizar-se por meio de treinamentos, cursos, 

entre outros. 
 



 

 

 

Ozonioterapia 

 
 O ozônio e uma substância gasosa presente 
na atmosfera terrestre e artificialmente obtido a 
partir de um ozonizador, e uma fonte ligado de O2 
medicinal e de energia elétrica , substâncias 
ozonizadas vem sendo atualmente utilizadas no 
tratamento de ferida crônicas e aguda.  
 A ozonioterapia e um modalidade de 
tratamento não tóxica que consiste no uso do 
ozonio como principio ativo , na forma de gás ou  
veiculada em óleo ou água, e atualmente bastante 
utilizada em países como Alemanha, Cuba , 
Espanha , Suìça e Italia . 
 Em 2006 foi fundada a Associação Brasileira 
de Ozonioterapia (ABOZ) que trabalha para que a 
pratica da ozonioterpia seja realizada de maneira 
legal, consciente, responsável, e ética , que visa 
regulamentação no pais e aplicação na saúde 
publica. Esse procedimento traz benefícios para os 
paciente se reduz os custos com tempo de 
internação e com medicamentos  . 
 Na estética a ozonioterapia poderá ser 
utilizada em diversos tratamentos , como : gordura 
localizada , vasinhos , estrias , acne , celulite , 
flacidez entre outros. 
 O profissional da saúde estética deve 
realizar um especifico curso sobre as técnicas de 
ozonioterapia para realizar tratamentos com ozônio 
, a aplicação variam de acordo com a afecção a ser 
tratada já que o ozônio e um efeito biológico . 



 

 

 

 A ozonioterapia pode tratar de patologias de 
origem inflamatória , isquêmica e infecciosa , já que 
tem habilidade de estimular a circulação e usada no 
tratamento de doenças circulatorias tem 
propriedade fungicidas , bactericidas e verustáticas  
, que e utilizada no tratamento de feridas 
infectadas.’’Mais recentemente ,vem surgindo 
novas aplicações da Ozonioterapia e seu uso esta 
sendo ampliado para o tratamento de autismo, 
derrame cerebrais isquêmico, esclerose múltipla, 
fibriomialgia e como terapia de suporte no 
tratamento de tumores malignos’’ acrescenta a DR. 
Emilia Serra 
O ozônio medicinal pode ser indicado para 
tratamento de:  

 Queimaduras 

 Hernia de disco, protrusão discal, dores lombares 

 Doenças causadas por vírus, tais como hepatite e 
herpes 

 Dores articulares decorrentes de doenças 
inflamatórias crônicas  

 Como terapia complementar para vários tipos de 
câncer  

 Doenças causadas por vírus, tais como hepatites, 
herpes simples e herpes zoster 

 Problemas circulatórios. 
 
Técnicas da Ozonioterapia 

 
  Insuflação retal: o gás é inserido através de 
uma sonda e será absorvido pela vascularização 



 

 

 

intestinal, isso vai fazer com que o paciente 
aumente as taxas de oxigenação, aumentando 
também a circulação e tratando diversas patologias; 
 Nebulização de ozônio: neste caso a parte 
do corpo que está com infecções e necrose é 
envolvida por um saco plástico com ozônio e o gás 
agirá direto no ferimento; 
 Banheira com água ozonizada: o ozônio em 
alta frequência torna-se bactericida e fungicida, por 
isso é usado para deixar a água limpa e ao mesmo 
tempo hidrata a pele; 
 Autoimunoterapia menor: é retirado o sangue 
do paciente e misturado ele com o ozônio e inserido 
em outra via, formando assim uma autovacina, 
muito usada para tratar alergias; 
 
O que é a depilação a laser 
 
 Trata-se de uma remoção progressiva dos 
pelos, utilizando a energia luminosa do laser. As 
primeiras técnica surgiram em meados da década 
de 70, todavia foi ineficaz e dolorosa. Em 1983 foi 
introduzido o conceito de fototermólise seletiva, 
modificando o princípio do mecanismo do laser, 
sendo mais eficaz ao fim destinado. Algumas 
pessoas ainda utilizam a nomenclatura de 
depilação definitiva, o que está errado, pois o 
procedimento não garante que os pelos não voltem 
a crescer, o correto seria depilação a longo prazo. 
 



 

 

 

Indicações 
 
 Qualquer pessoa que se sinta incomodada 
com pêlos, não se sintam confortáveis com outros 
métodos como cera e lâmina. Existem indicações 
especiais em pessoas com pseudofoliculite (pelos 
encravados). 
 De modo geral as peles brancas com pelos 
grossos e escuros respondem melhor ao 
tratamento, contudo novas tecnologias favorecem 
peles negras e bronzeadas. Havendo apenas 
exceção para pêlos brancos, ruivos e loiros, onde a 
pouca quantidade de melanina não traz rápidas 
respostas ao tratamento necessitando de mais 
sessões. 
 
Contraindicações 
 
 Não é recomendado para gestantes e 
pessoas com infecções nas áreas a serem tratadas. 
 
Como é feita a depilação a laser 

 
 O aparelho que emite o laser é colocado 
exatamente sobre os pelos a serem removidos, 
sendo o alvo principal a melanina, responsável pela 
coloração do bulbo e haste do pelo, o calor 
absorvido promove a destruição térmica dos pelos 
Os anestésicos ou jatos de ar frio são utilizados 
somente em pessoas muito sensíveis a dor. 



 

 

 

Devendo haver o respeito de 30 a 45 dias para o 
próximo procedimento. 
 
Profissionais que podem fazer 
 
 A legislação define profissionais específicos, 
porém é recomendado a avaliação de um 
dermatologista antes do tratamento, assim ele 
poderá orientar qual a melhor técnica para a 
finalidade desejada. 
 
Cuidados antes de se submeter a depilação a 
laser 
 
 Evitar pegar sol e não remover os pêlos com 
pinça ou cera nos 30 dias que antecedem o 
procedimento. A remoção será feita no dia do 
procedimento com lâmina de barbear. 
 
Cuidados após a depilação a laser 
 
 Evitar exposição ao sol, quando isso não for 
possível, utilizar protetor solar fator 30, no mínimo, 
e sempre seguir criteriosamente as recomendações 
médicas. 
 
Por que os pelos podem voltar? 
 

 Existem células chamadas stem cells (ou 
células totipotenciais) que podem produzir um novo 
pelo. Estas células não morrem durante a depilação 



 

 

 

a laser pois não possuem melanina, a substância 
responsável pela captação da energia. Algumas 
alterações hormonais - causadas pela gravidez, o 
início da menstruação e o uso de medicações - 
podem estimular essas células a originar novos 
pelos. 
 
Possíveis complicações/riscos 
 

 Pode haver hiper ou hipopigmentação 
(manchas escuras ou claras), dor, rubor 
(vermelhidão), irritação, prurido (coceira), além da 
formação de pequenas feridas na pele, neste caso 
o dermatologista pode receitar corticóides tópicos, 
hidratantes e antialérgicos, também há o risco do 
crescimento repentino dos pêlos ao invés da sua 
redução. 
 
Resultados 
 
 É possível observar uma falha no 
crescimento dos pêlos já nas primeiras sessões. 
Áreas com pêlos muito finos, os resultados não 
serão muito satisfatórios, como o buço, pela pouca 
absorção da energia do laser. 
 
Depilação a laser x Depilação com Luz Intensa 
Pulsada 

 
 A fotodepilação com luz intensa pulsada 
(LIP) é menos agressiva na remoção dos pêlos, 



 

 

 

sendo possível graduar a intensidade da luz, de 
acordo com o tipo de pele, espessura e tonalidade 
do fio. Já o laser emite energia específica, portanto 
não atinge a pele, podendo ser utilizados energias 
mais altas sendo mais eficaz na destruição do pêlo. 
 
A aplicação de Botox ao redor do mundo 
 
 A Toxina Botulínica comumente famosa 
como Botox é um complexo proteico empregada 
em diversos métodos, com foco em estéticos. Uma 
pesquisa feita pela Allergan – empresa perita em 
biofarmacêuticos e mecanismos médicos Indústrias 
-, mostrou os essenciais utilizações do Botox, como 
terapêutico, oftalmológico e até para evitar a 
obesidade. A Allergan, como modelo, é 
comandante global na distribuição da toxina para 
formar a banda gástrica, empregada na terapia de 
obesidade. 
 Tal variabilidade requer dos profissionais o 
preparo específico, especialmente para os 
propósitos estéticos, devido ao crescimento 
considerável das técnicas ao redor do mundo. De 
acordo com uma pesquisa levantada pela ISAPS 
(Sociedade Internacional de Cirurgiões Plásticos 
Estéticos) apresentou que a técnica de aplicação 
de Botox é o método não agressivo e não cirúrgico 
mais comum do mundo, encarregado por 38% das 
técnicas. 
 



 

 

 

O Botox nos EUA e na Europa 

 
 Nos Estados Unidos, aproximadamente três 
milhões de americanos utilizam o método por ano e 
esse número vai crescer, visto que os gastos têm 
se transformado num parceiro tanto das clínicas e 
dos pacientes. Em média, o custo de cada 
aplicação administração fica entre 10 a 15 dólares a 
cada administração. Portanto, se uma face 
necessita de 10 administrações, o gasto ficará entre 
US$ 100 a 150 pelo método. 
 Nos Estados Unidos, cada região tem uma 
legislatura própria. Por exemplo, Pensilvânia e na 
Califórnia, o método só pode ser administrado por 
médicos com autorização. Na Florida e demais 
regiões, a legislatura é mais tolerante, conseguindo 
o  botox ser administrado por especialistas, tal qual 
o  PA (técnico de medicina) e nurses (enfermeiros) 
autorizados. Esses especialistas não são 
graduados em medicina (physicians). É preciso 
fazer somente um curso de especificação de 
injeção de botox. 
 No continente europeu, os custos são mais 
acessíveis e as regras são muito distintas. No 
Reino Unido, onde o gasto fica em torno de 5 e 12. 
E os números não são os melhores. O 
procedimento nessa região caracteriza 39% dos 
métodos não cirúrgicos feito no País, entretanto 
não é por causa disso que há uma vistoria dos 
lugares que podem administrar o método. Um 
levantamento feito por uma organização referência 



 

 

 

em cirurgia estética soube que por volta um terço 
(29%) dos interrogados falaram que o método foi 
administrado em um salão de beleza da região e 
um em cada dez administrou o método em casa ou 
na casa de um amigo. 
 Na Itália a regulamentação é restritiva e 
garantem que somente as clínicas médicas, 
dermatológicas e de estética com cadastro na 
AITEB – Associazione Italiana Terapia Estetica 
Botulino (Associação Italiana de Terapia Botulínica) 
conseguem fazer as administrações de Botox. 
Essas clínicas médicas e dermatológicas têm que 
oferecer um local protegido e especialistas 
formados para fazer a administração. O custo de 
cada administração fica por volta de 10 e 15 
dólares. 
 A França é flexível em relação às regras, 
podendo fazer a administração em clínicas médicas 
e de estética, porém só fará o método, médicos, 
enfermeiros e especialistas com cadastro em 
organização específica local. Lá, o custo de cada 
administração fica entre 10 e 20 dólares, 
dependendo da lugar. 
No Brasil 
 A Anvisa – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária compreende que o Botox é conhecido 
como medicamento biológico, técnico-dependente, 
administrado mediante procedimentos injetáveis e 
perfurocortantes, não sendo caracterizado como 
método agressivo não-cirúrgico, somente aos 
médicos. A administração de botox, no País, é 



 

 

 

autorizada às categorias da saúde, como ao 
Biomédico Esteta, ao Médico Dermatologista e 
Cirurgião Plástico e a todo Cirurgião Dentista. 
Reforçando que Dentistas estão liberados a 
administrar toxina botulínica para métodos 
terapêuticos, por determinação do CFO – Conselho 
Federal de Odontologia. 
 Há uma enorme espera de que o Enfermeiro 
especializado na área venha a fazer administrações 
de toxina botulínica como já acontece em parte do 
globo. 
 O mercado competidor pede a 
especialização para administrar o Botox e fazer 
outros métodos estéticos. É imprescindível estar 
sempre aprendendo e estar a par das regras 
elaboradas pelas organizações que comandam. 
 
Intradermoterapia 
 
 A intradermoterapia ou mesoterapia é a 
administração de drogas por meio de injeção na 
pele ou subcutâneo. A droga injetada é de escolha 
do biomédico esteta, seguindo o resultado do 
procedimento. Este método veio da França e é feita 
para injetar elevada concentração de determinadas 
drogas na região de ação, elevando o objetivo 
esperado. 
 



 

 

 

Criolipólise 

 
 Realizada com a ajuda de um aparelho  que 
se acopla perfeitamente as áreas diferentes do 
corpo. Sabe-se que o aparelho forma um vácuo 
intenso e realiza a absorção da pele e da área com 
gordura localizada. Esse resfriamento contínuo e 
controlado promove a morte da células adiposas 
por serem mais sensíveis ao frio, sem qualquer 
dano a músculos ou nervos. 
 A eliminação dessas células destruídas é 
realizada pelo sistema imune que as conduz a=em 
pequenas porções até o fígado metabolizar, não o 
sobrecarregando. 
Indicações da criolipólise 
 Para pessoas que se incomodam com 
gordura localizada e o famoso pneuzinho, é 
importante ressaltar que não é indicado para 
pessoas com sobrepeso ou obesidade, 
sensibilidade ao frio, lesões de pele, gravidez ou 
ainda quem passou por cirurgia recente. 
 
Áreas de aplicação 
 

 Pode ser realizado em qualquer parte do 
corpo, exceto no rosto pois o aparelho não se 
encaixa nessa área. Quando em áreas muito 
extensas deve ser dividida em dois momentos. 
Quem pode aplicar 
 As marcas que comercializam o aparelho da 
criolipólise exigem que um médico seja responsável 



 

 

 

pelo procedimento, e se outro profissional de saúde 
o aplicar, o médico deve acompanhar esse 
procedimento de perto. 
 
Cuidados anteriores à criolipólise 
 
 Não existe uma preparação específica para a 
realização do procedimento, a paciente pode se 
alimentar normalmente e fazer atividades físicas 
como de costume. 
 
Resultados da criolipólise 
 

 Os resultados são mais visíveis a partir do 
décimo dia após o procedimento, entretanto 
visivelmente só de 2 a 3 meses após a sessão. 
Vale ressaltar que, para que se obtenha o resultado 
esperado, uma dieta balanceada e prática de 
exercícios físicos são indispensáveis. Pode ainda 
ser feita uma segunda sessão no mesmo local após 
dois meses de diferença. 
 
Reações adversas e complicações 
 
 Dor após o procedimento é esperada, além 
de hematomas e inchaço, com tudo quando feito 
por profissional não qualificado pode haver 
queimaduras importantes no local da aplicação. 
POr isso é importante avaliar o local a ser feito. 
Celulite e flacidez 



 

 

 

 Não há relatos da redução da flacidez ou da 
celulite, porém, deve-se esperar um pequena 
redução ou mesmo do aspecto da celulite devido a 
remoção da gordura localizada e um aumento da 
flacidez. Outros procedimentos devem ser 
associados. 
 
Técnica de Microvasos 
 
 Mulheres queixam-se frequentemente de 
vasinho que comumente aparecem em pernas e 
coxas, usar vestidos ou ir à praia tornam-se um 
verdadeiro terror para muitas, isso ocorre devido à 
vários fatores como por exemplo: uso de 
anticoncepcionais, sedentarismo, obesidade, 
gravidez, predisposição genética e ficar muito 
tempo de pé ou sentada, são alguns dos principais. 
Não há necessidade de se preocupar com a saúde 
circulatória das pernas apenas pelo surgimento das 
telangiectasias, apenas quando existe um 
incômodo estético, procure um angiologista. 
 O aspecto teia de aranha é tratado com uma 
técnica chamada de “ secagem de vasinhos” ou 
PEIM (Procedimento Estético Injetável em 
Microvasos), trata-se da aplicação de uma 
substância esclerosante no interior desses 
microvasos, fechando assim suas paredes 
impedindo o fluxo de sangue dentro dele. Após 
alguns dias do procedimento este vaso será 
eliminado pelo organismo não sendo mais visível. 



 

 

 

 Quando se trata de secagem de vasinhos 
esta é a técnica mais eficaz, já que a substância 
utilizada é a glicose, que está naturalmente em 
nosso organismo, não causando nenhuma reação, 
sendo possível realizar em qualquer parte do corpo. 
 Há também a técnica a laser, onde as 
telangiectasias são tratadas através do calor 
emitido, entretanto não substitui as aplicações pelo 
fato de que nem toda pele pode ser tratada com 
laser, por isso o angiologista é relevante, por 
orientar qual procedimento é mais indicado para 
cada caso. 
 Dificilmente a veia tratada voltará a aparecer, 
o que acontece é o aparecimento de novos vasos 
devido ao retorno do sangue ao coração. Uma 
mudança de hábitos é indispensável para que o 
sangue retorne de forma adequada não dilatando 
outras veias. Dentre estes hábitos podemos citar a 
prática de atividade física, a perda de peso e a 
ingestão adequada de água. 
 É necessário procurar um profissional da 
área da saúde habilitado, o enfermeiro e o 
biomédico são aptos a realizar o procedimento 
desde que sejam esteticistas. 
 
Cuidados após o procedimento 
 
 Primeiramente um dia antes de fazer o 
procedimento deve-se evitar a depilação da área a 
ser tratada bem como a aplicação de cremes. 



 

 

 

 Após a técnica evitar exposição ao sol, por 7 
dias, evitando assim o aparecimento de manchas 
escuras. O uso de meias de compressão elástica 
são recomendados durante duas semanas. 
Exercícios físicos não são indicados na primeira 
semana e nenhum esforço físico nas primeiras 24 
horas. 
 
Tatuagens 

 
 São tendência na moda atual, todavia são 
necessários alguns cuidados ao desenhar nas 
pernas. Para quem não tem varizes não há 
contraindicação, entretanto deve-se avaliar o 
histórico familiar, porque futuramente quando os 
famosos vasinhos aparecerem vão dificultar o 
tratamento, inclusive danificar o desenho caso haja 
necessidade de fazer uma cirurgia. 
Quem já tem o problema com vasos, e procura 
fazer uma tatuagem para escondê-los, deve ficar 
atento pois o tatuador pode lesionar o vaso doente 
provocando inflamação local, principalmente em 
varizes subdérmicas, aquelas que ficam ao nível da 
pele, neste caso o próprio ato de tatuar pode 
provocar sangramento. 
 
Peeling 
 
 Trata-se de um procedimento estético, onde 
se utilizam produtos químicos, físicos ou a laser 
para remoção das camadas superficiais da pele, 



 

 

 

destruindo controladamente as camadas mais 
profundas da epiderme ou derme, causando uma 
esfoliação e removendo lesões superficiais e 
formando um novo tecido. Originada do inglês, 
peeling significa descamar. 
 Com isso há uma renovação da pele, e uma 
estimulação da produção de colágeno, substância 
deixa a pele mais firme, por isso o procedimento é 
indicado em tratamentos de rejuvenescimento, 
flacidez e manchas na pele, entre outros. Para cada 
finalidade há uma profundidade relacionada. 
 
Tipos de peeling 
 
São classificados pela profundidade e pelo material 
utilizado na finalidade definida. 
 
Por profundidade: 
 
 Superficial: Estimula apenas a produção de 
colágeno, com pouca ou nenhuma descamação 
visível. Assim, melhorar seu aspecto, elasticidade e 
hidratação, pode ainda clarear o tom da pele, 
suavizar rugas superficiais, melhorar manchas e 
agilizar a resposta da pele ao tratamento com 
cremes, entre outros. 
 Médio: Esfolia quase toda a epiderme, 
atenua rugas finas e médias, tem capacidade de 
renovar a camada externa da pele, os aparelhos 
utilizados neste tipo de peeling lixam literalmente a 
pele, dessa forma espera-se o resultado de 



 

 

 

rejuvenescimento de um a cinco anos, dependendo 
do preparo prévio da pele. 
 Profundo: Exige um cuidado mais complexo 
da preparação da pele no período pré procedimento 
e durante o procedimento pode haver sedação, já 
que será feita uma ferida até certa porção da 
derme. Dessa forma há um alto índice de infecção 
e complicações, a retirada do curativo requer 
experiência de quem o faz. Estima-se que o 
rejuvenescimento seja de cinco a quinze anos, 
ressaltando que o preparo da pele é crucial para 
este resultado. 
 
Tipo de processo usado no peeling 
 
 Peeling físico: Por meio de métodos físicos, 
realiza-se uma esfoliação da pele, causando 
dermoabrasão. Entre eles, se encaixam o peeling 
de cristal, peeling de diamante e 
microdermoabrasão. 
 Peeling químico: Utiliza-se ácidos que 
agridem a pele e assim descamando-a, entre eles 
estão o ácido hialurônico glicólico e retinóico. 
 Peeling biológico: As enzimas das frutas são 
a matéria prima deste método, entretanto, não é 
confiável e não tem aprovação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
 Peeling com Laser: São lasers que, de 
dentro para fora, aquecem a pele estimulando a 
troca de células sem irritar ou descamar a pele. São 
utilizados o laser CO² fracionado e o erbium. 



 

 

 

 Peeling vegetal: Conhecido também por 
gomagem, é um método natural e vegetal que 
ocorre a descamação da pele, entretanto é limitado 
e superficial. 
 
Indicações do peeling 
 

 Devido a remoção de certas camadas da 
pele, ela se reestrutura, estimula a produção de 
colágeno dando firmeza a pele. Sendo assim, são 
indicados para quem deseja rejuvenescer, suavizar 
manchas da pele, melhorar a aparência de 
cicatrizes de acne, entre outros. 
 
Contraindicações 

 
 Não deve ser realizado em pessoas com 
fotoproteção inadequada, pessoas que fizeram 
tratamento com isotretitoína (Roacotan) nos seis 
meses que antecedem o procedimento, quem faz 
uso de contraceptivos orais, tetraciclinas e 
corticoides que têm relação com o processo 
inflamatório, pessoas com lúpus e dermatomiosite 
também são contraindicadas. 
 
Profissionais que podem fazer 

 
 Deve ser orientado pelo dermatologista, 
todavia, quando superficiais, como o gomagem, 
podem ser realizados por um esteticista, mas 
peelings médios e profundos são procedimentos 



 

 

 

médicos, devido às complicações e riscos de 
intoxicação. 
 
Fio de Sustentação 
 
 São recomendados para quem tem pele 
flácida desde a leve a moderada , fios elásticos é 
conhecido como lifting com fios búlgaros 
melhorando a musculatura e reposiciona a pele. 
Compostos de um tipo de seda chamado 
policaproamida, os fios, antimicrobianos, flexíveis e 
absorvíveis pelo organismo, são introduzidos por 
pequenos furos feitos com uma agulha. Eles são 
ancorados na membrana que reveste o osso, 
costurados por dentro do músculo e depois 
puxados de volta ao furo inicial a pele, então, é 
reacomodada sem a necessidade de retirada do 
excesso. A anestesia é local e o processo tem 
duração média de 15 a 20 minutos. Na entrada e 
saída são anestesiados com lidocaína injetável 
para evitar qualquer incômodo. O fio reabsorve é 
introduzido na pele com uma agulha até a gordura 
e então o fio é direcionado neste tecido até o ponto 
inicial, onde se deseja promover o efeito. O fio 
corrige marcas indesejáveis provocadas pelo tempo 
, como rugas e flacidez. Ele é composto de ácido 
polilático , um polímero completamente absorvível , 
por isso causa o efeito natural. São realizados 
pequenos pontos estratégicos do rosto com agulha 
intramuscular que conduz o fio ate a camada da 
gordura até ao longo do tecido. O efeito é imediato 



 

 

 

e discreto , por ser resultante da compressão do 
tecido no momento em que a sutura é ajustada. 
 
Prós e contras  
 
A favor  
 
 Com o resultado imediato e o discreto 
inchaço, as únicas regiões que apresentam 
sensibilidade são a área das sobrancelhas e a 
região próxima das orelhas. O tempo de duração do 
resultado, que depende muito do grau de flacidez, 
em peles muito flácidas, os efeitos desaparecem 
mais rapidamente , o resultado do procedimento 
pode ser notado em cerca de um ano e meio depois 
da aplicação , podendo haver a manutenção. 
Especialistas afirmam que, mesmo depois que os 
fios são absorvidos pelo organismo em cerca de 
três anos depois do implante , nota-se o 
resultado.O lifting não é o fio propriamente dito, e 
sim a fibrose que é formada sobre o músculo 
tratado, é a responsável pela sustentação da pele. 
 
Contra  

 
  Mesmo havendo poucos traumas no uso de 
anestesia local e rápida recuperação, o método não 
é indicado para todos e não atinge resultados tão 
eficientes como uma técnica cirúrgica. O uso de 
laser e de preenchimentos com ácidos traz 
excelentes resultados quando bem indicados. A 



 

 

 

fibrose formada pelo implante dos fios pode 
prejudicar a realização de futuras cirurgias 
plásticas, no local onde é feito fica endurecida e 
dificulta que músculos e pele sejam repuxados. 
Essa técnica é indicado apenas para quem tem 
menos de 50 anos e queira atenuar o chamado 
bigode chinês e as rugas de expressão ou definir a 
região do pescoço e o ângulo da mandíbula. O fio é 
uma opção se não há a indicação de cirurgia ou 
quando os tratamentos dermatológicos são 
insuficientes ,o bisturi ainda é a melhor alternativa. 
Como é colocado o Fio Lifting? 
 O procedimento é realizado em ambiente 
médico adequado e pelo cirurgião plástico , com 
esterilização e anestesia local. O fio é colocado 
através de microcânulas , que ao serem retiradas 
deixa o fio preso suspendendo o tecido flácido. 
É necessário fazer exames? 
 É feito exame clínico , hemograma , exame 
de coagulação e se o paciente tiver algum 
problema de saúde ou tomar medicamentos 
anticoagulantes e pedido outros exames. 
Como é a Anestesia do procedimento? 
É feita a anestesia local, pacientes ansiosos podem 
ser sedados é preciso contar com a presença de 
uma anestesista, que faça com que o paciente 
durma durante o procedimento. 
 



 

 

 

É dolorosa a Técnica? 

 
 Com a anestesia local permite que o 
processo seja realizado com tranquilidade e aceito 
pelos pacientes, para aqueles que são muito 
ansiosos tem a sedação associada que os deixam 
mais confortáveis e confiáveis, o procedimento 
deve ser realizado em ambiente hospitalar , sempre 
estando na presença de um anestesista. 
Quantidade de fios são necessários e qual 
duração? 
 A quantidade de fios depende das aéreas e o 
grau de flacidez , são usados em média de 2 ate 14 
fios. 
Onde é aplicado o fio pode ficar visível ou ser 
sentido pelo toque? 
 É implantado na camada profunda da 
gordura facial , não é visível e nem sentida pelo 
toque . Em pacientes muito magras não é indicado 
o procedimento porque pode ficar visível. 
Quanto tempo dura o procedimento? 
 Depende do número de fios implantados , a 
vantagem do lifting é que pode refrescar apenas as 
zonas que envelheceram. 
 Terço Superior – Lifting do arco e da cauda 
das sobrancelhas (2 fios) 
 Terço Médio - Lifting e harmonização do 
centro da face (3fios) 
 Terço Inferior- Lifting e restauração da linha 
da mandíbula (3 fios) 



 

 

 

 Pescoço – Lifting do tecido frouxo e  redução 
da papada (2 a 4 fios) 
 Um lifting completo exige de 8 a 12 fios (de 
cada lado da face), e o procedimento tem duração 
máxima de 60 minutos.  
Quanto tempo é necessário ficar em casa? 
 Evitar rir e falar demasiadamente nos 
primeiros dias, é mantido uma máscara de 
esparadrapo antialérgico por dois dias pode 
ocasionar um pouco de edema e equimoses. Em 
cerca de 30 dias, sente a presença do fio, é o 
próprio processo de sustentação da face que houve 
a mudança, depois deste tempo não sete mais 
nada. 
 
O Fio Lifitng é permanente? 
 
 Com o tempo a idade vai avançando, os 
benefícios do lifting com Fios variam nas 
características biológicas individuais e nos fatores 
do envelhecimento externos. No caso se alguma 
região volte a cair, são feitos novos Fios de 
sustentação em minicorreções de efeitos mais sutis 
e naturais. 
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Com a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, iniciou uma reorientação no 

ensino superior, dando funções às universidades, 

como autonomia didática, administrativa e 

financeira, por desenvolver ensino, pesquisa e 

extensão (BRASIL, 1996).  

A educação do ensino superior tem como 

função preparar cidadãos para o futuro, de um 

mundo em transição, tornando o setor um espaço 

democrático de aprendizagem permanente onde as 

pessoas tenham acesso em qualquer etapa da vida 

(MAYOR, 1999). 

O perfil do egresso enfermeiro segundo a 

diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em enfermagem é uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. Baseada 

no rigor científico e intelectual e pautado em 



 

 

 

princípios éticos. Com a capacidade de reconhecer 

e intervir em problemas/situações de saúde-

doença, e como promotor da saúde integral do ser 

humano. Sua formação deve atender as 

necessidades sociais em saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS) assegurando a 

integralidade da atenção e a qualidade e 

humanização do atendimento (BRASIL, 2002).  

Por não ter uma formação específica para 

coordenação, o enfermeiro se depara com grandes 

dificuldades quando enfrenta o mercado de trabalho 

e se vê frente a obstáculos na liderança, 

comunicação, relacionamento interpessoal, pois 

coordenar grupos não é uma tarefa tão fácil 

(MUNARI, 2003).  

Um dos grandes desafios a ser enfrentado 

pelo coordenador é a rede de relações existentes 

entre as várias instâncias da Universidade. E com 

isso é notável a interdependência entre as 

instâncias são elas: coordenador do curso, 

coordenação geral do curso, direção do campus, 



 

 

 

direção do instituto, alunos, professores, 

funcionários da secretaria, funcionários da 

tesouraria, monitores, funcionários dos laboratórios 

e outras instâncias internas e externas do campus. 

Além de sofrer pressões da comunidade acadêmica 

e unidades de saúde externas (LEONI, ANDRADE, 

VASCONCELOS, 2008).  

Tais circunstâncias exigem do coordenador 

do curso ações de flexibilidade e respeito à 

diversidade, tendo em vista a 

multidimensionalidade existente na realidade de 

sua Práxis (LEONI, ANDRADE, VASCONCELOS, 

2008).  

Assim, consideramos que é necessário ao 

enfermeiro um ensino específico sobre a 

coordenação de grupos para atuar de modo mais 

adequado e teórico, permitindo uma leitura mais 

qualificada dos grupos e equipes (MUNARI, 2003).   

Como membro ou coordenador de equipe é 

indispensável que o enfermeiro tenha 

conhecimento sobre as características da 



 

 

 

formação, funcionamento e comunicação dos 

grupos. Saiba distinguir as diversas etapas de um 

grupo de trabalho, como identificar as forças que 

impulsionam e restringem o desempenho, 

bloqueios de comunicação e a dinâmica grupal.  

Esperado também que o enfermeiro potencialize a 

força de tarefa de trabalho da enfermagem, 

estimulando o desenvolvimento da capacidade de 

empreendedorismo, gestão e a liderança de 

equipes de saúde (MUNARI, 2003). 
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Lecionar em si pressupõe vocação. Lecionar 

em cursos da área da saúde, como é o caso da 
Enfermagem, exige dedicação e amor ao trabalho. 

Por natureza, é a Enfermagem a ciência dos 
cuidados. Como desenvolver nos estudantes de 
ensino superior em Enfermagem esse zelo pela 
saúde alheia? Planejando-se para despertar o 
entendimento de sua função na sociedade. 

O curso de Enfermagem é composto por 
pessoas que desejam se formar enfermeiros ou 
enfermeiras, no intuito de atuarem em algumas 
dessas áreas de que versa este livro. Muitos dos 
alunos já atuam na Enfermagem em outros níveis, 
como o de técnico de Enfermagem, por exemplo. 

Alunos fazendo graduação que já atuam na 
área de Enfermagem contribuem com o 
enriquecimento das aulas e do curso como um 
todo, pois já vivenciam o universo em que se 
encontra a Enfermagem. Tais Técnicos em 
Enfermagem procuram, por exemplo, crescimento 
na área em que já atuam, quando procuram o 
ensino superior em Enfermagem, o que exige do 
corpo docente maior dedicação ao seu trabalho. 



 

 

 

Mas qual a formação necessária ao docente 
do curso superior em Enfermagem? Em primeiro 
lugar este docente precisa ser graduado. Sua 
graduação pode ser na área de Enfermagem, em 
outra área da saúde, ou mesmo em outras áreas 
das disciplinas comuns a todos os cursos, como 
Letras, Ciências Sociais e afins. 

Além disso, o docente precisa estar pelo 
menos um nível acima da graduação, possuindo, 
por exemplo, uma especialização. Chamamos de 
especialização os cursos de pós-graduação lato 
sensu, em algumas áreas também conhecidos 
como MBA. 

Porém, a formação ideal para o docente de 
ensino superior é o Mestrado e o Doutorado. Esses 
cursos são caracterizados como cursos de pós-
graduação stricto sensu (senso restrito). O 
mestrado dura no mínimo dois anos; e o doutorado, 
quatro anos. 

Mesmo podendo lecionar em ensino superior 
sendo apenas especialista, convém ressaltar que o 
MEC (Ministério da Educação e Cultura) pontua 
melhor a faculdade que tiver docentes com maior 
titulação. Nesse sentido, docentes especialistas 
lecionam até que a faculdade consiga um docente 
com nível de mestrado ou doutorado, geralmente. 

O MEC – quando avalia uma faculdade, 
centro universitário ou universidade, tanto para 
credenciar a instituição, como para autorizar ou 
reconhecer um curso – pontua as publicações do 
corpo docente, bem como suas demais produções 



 

 

 

acadêmicas. Nesse sentido, o docente de ensino 
superior precisa gostar de escrever, de publicar, de 
pesquisar, de orientar alunos em suas pesquisas 
etc. 

A estrutura remuneratória do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal é 
composta por Vencimento Básico e Retribuição por 
Titulação (RT), conforme valores e vigências 
estabelecidos na Lei n. 12.772/2012, alterada pela 
Lei n. 12.863/2013, de 24/9/2013, e pela Lei n. 
13.325/2016, de 29/7/2016. 

Atualmente um docente da UnB ingressa 
recebendo R$ 4.455,22, caso seja apenas 
graduação, mais a gratificação por titulação. No 
caso do doutor é R$ 5.130.45, ou seja, o salário 
final de um professor ingressante na universidade 
federal com doutorado é R$ 9.585,67. Nas 
faculdades privadas, a realidade salarial é um 
pouco melhor, no entanto, o cargo público 
representa estabilidade. 

Os cursos superiores de Enfermagem 
possuem particularidades em suas grades horárias, 
bem próximas. Vejamos, por exemplo, a grade 
atual da Unip (Universidade Paulista). 

Anatomia 

Anatomia dos Sistemas 

Atenção à Saúde da Pessoa e Família em 
Situação de Risco 

Atividades Complementares 

Atividades Práticas Supervisionadas 



 

 

 

Auditoria e Sistema de Certificação e Qualidade 
das Instituições de Saúde 

Avaliação Clínica e Psicossocial em 
Enfermagem  

Bases Diagnósticas 

Bioestatística Aplicada à Saúde 

Biologia, Histologia, Embriologia 

Bioquímica 

Biossegurança e Ergonomia 

Comunicação e Expressão  

Cuidados à Pessoa e Família na Saúde Mental e 
Psiquiátrica  

Direitos Humanos (Optativa) 

Educação Ambiental (Optativa) 

Enfermagem da Família 

Enfermagem do Idoso 

Enfermagem em Centro Cirúrgico 

Enfermagem Interdisciplinar 

Enfermagem Integrada 

Epidemiologia 

Estágio Curricular 

Estudos Disciplinares 

Ética em Enfermagem e Exercício da Profissão 

Farmacologia 

Farmacologia Aplicada à Enfermagem 

Fisiologia 

Fisiologia do Sistema Regulador 

Fundamentos Históricos de Enfermagem 



 

 

 

Homem e Sociedade 

Interpretação e Produção de Textos  

Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 

Marketing Pessoal (Optativa) 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 

Métodos de Pesquisa 

Métodos de Reprocessamento de Artigos 
Hospitalares 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 

Nutrição Aplicada à Enfermagem 

Patologia dos Sistemas 

Políticas de atenção à Saúde da Criança e 
Adolescente 

Políticas de Atenção à Saúde da Mulher 

Políticas de Atenção à Saúde do adulto 

Políticas de Saúde 

Prática Clínica e Processos de Cuidar da 
Mulher, Criança e Adolescente 

Prática Clínica e Processos de Cuidar da Saúde 
do Adulto 

Prática Gerencial em Saúde Coletiva 

Prática Gerencial em Saúde Hospitalar 

Práticas Educativas em Saúde 

Prevenção e Controle de Infecção em 
Instituições de Saúde 

Produção Técnico-Científica Interdisciplinar 

Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar 

Propedêutica e Processos de Cuidar da Saúde 
da Criança e do Adolescente 



 

 

 

 

Como se observou, as disciplinas do curso 
são bem abrangentes, o que permite contar com 
profissionais de diversas áreas de formação, tanto 
na área da saúde, como nas áreas de Letras e 
Ciências Sociais. 

Para o docente de ensino superior que 
possuir apenas especialização, em seu histórico da 
pós-graduação lato sensu precisa constar 
obrigatoriamente a disciplina de Docência ou 
Didática no Ensino Superior, para que ele esteja 
legalmente habilitado até concluir seu mestrado. 

Por exemplo, a pessoa fez Bacharelado em 
Enfermagem e se especializou numa área 
específica da Enfermagem, como Enfermagem do 
Trabalho. Nesse caso, as especializações não 
visam à docência, mas sim a um aprendizado mais 
amplo sobre uma atuação mais restrita. Nesse 
sentido, necessita-se de uma complementação de 
estudos para que o MEC não apene a faculdade 
em que este docente lecione. 

Propedêutica e Processos de Cuidar da Saúde 
da Mulher 

Psicologia Aplicada à Enfermagem 

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência 
(Optativa) 

Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 

Suporte Básico de Vida 

Tópicos de Atuação Profissional - Enfermagem 



 

 

 

Para ministrar disciplinas em EAD (Educação 
a Distância), ou mesmo dar aulas em cursos 
parcialmente ou totalmente a distância, precisa o 
docente ter formação em EAD. Para os que 
desejarem este caminho, sugere-se uma pós-
graduação lato sensu em “Formação em EAD”, ou 
“Formação de Professores em EAD”, ou “Didática 
do Ensino Superior em EAD”. 

Nessa especialização, o docente entenderá 
as ferramentas do Ensino a Distância, a didática do 
trabalho não presencial, metodologias ativas de 
aprendizagem, como sala de aula invertida e 
pedagogia por projetos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente livro nasceu da aplicação de uma 
das metodologias ativas da Aprendizagem por 
Projetos, inspirada em Philippe Perrenoud. 
 Na ânsia por obter maior participação dos 
alunos e consequentemente maior aprendizado por 
parte deles, propus um trabalho às minhas duas 
turmas do sétimo e do oitavo semestre do curso de 
Enfermagem da Unip (campus Brasília/DF) no 
segundo semestre letivo de 2017.  
 O trabalho consistiu na divisão das turmas 
em grupos, contemplando os temas do plano de 
ensino da disciplina. Cada grupo fez uma pesquisa 
teórica, transcrevendo as citações e seus 
respectivos autores. No segundo bimestre, ministrei 
aulas de técnica de paráfrase, e os grupos 
transformaram seu trabalho em textos autorais.  

Além do trabalho, os(as) alunos(as) fizeram 
normalmente as provas I e II e obtiveram resultados 
excelentes. Atribuo, inclusive, ao envolvimento com 
os temas. As aulas expositivas foram dadas por 
mim, no entanto, os(as) estudantes responsáveis 
por aquele tema participaram ativamente 
contribuindo com mais informações, enriquecendo-
as. A possibilidade de lançarem um livro em 
coautoria com o professor gerou um capricho 
excepcional aos capítulos, e esta dedicação à 
pesquisa fez com que compreendessem melhor 
temáticas tão relevantes à formação pleiteada. Daí 
as participações tão interessantes e respaldadas. 



 

 

 

 Cada grupo ficou responsável pela 
adequação do capítulo às normas vigentes da 
ABNT e/ou Vancouver, bem como pela revisão 
linguística dos aspectos gramaticais da Língua 
Portuguesa, e, ainda, pela responsabilidade 
intelectual que envolve as questões de direito 
autoral. De forma que toda a responsabilidade é 
dos(as) autores(as) de cada capítulo. 
 Neste livro foram abordados os seguintes 
temas: docente de Enfermagem no Ensino Técnico 
em Enfermagem; atuação do Enfermeiro no 
Hospital: no Pronto Socorro, na Internação, na 
maternidade, na UTI, no Centro Cirúrgico; 
Enfermagem em Hemodinâmica; funções 
administrativas; atuação do Enfermeiro na Atenção 
Primária com vistas a atender a estratégia Saúde 
da Família; concursos públicos na área da 
Enfermagem: o Enfermeiro no Serviço Público; 
atuação da Enfermagem em Comunidades 
Indígenas, Quilombolas e Ribeirinhas; Enfermagem 
Estética; o coordenador e o docente do curso 
superior de Enfermagem. 

Além da participação dos alunos, esta obra 
contou com o penúltimo capítulo elaborado pelas 
professoras Mayara e Lúcia, a quem muito 
agradeço; e com o último capítulo de coautoria 
minha com os professores Cristilene e Daniarly. 

Este livro é o resultado deste projeto de 
sucesso. Agradeço a todos os(as) alunos(as) que 
se dedicaram a este trabalho para que 
conseguíssemos alcançar nossa meta: esta 



 

 

 

publicação. Que ela seja útil para novos alunos que 
venham a estudar esta área de conhecimento tão 
relevante.  

Muito obrigado! 
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves14 

(coordenador do projeto) 
 

                                                             
14 Possui mestrado em Ciência Política (Políticas Públicas); 
especialização em Letras (Linguística: Revisão de Texto; 
licenciatura em Letras (Português e Inglês); licenciatura em 
Filosofia; habilitação em História, Sociologia, Psicologia e 
Ensino Religioso. Autor de 34 livros técnicos e didáticos. 
Coordenador de políticas editoriais das faculdades CNA (DF) 
e Facesa (GO). Atualmente leciona nas faculdades 
Processus, CNA, Unip, JK e Facesa. É editor-chefe da editora 
JRG (www.editorajrg.com).  Na Faculdade Processus (DF), 
coordena dois grupos de pesquisa cadastrados no CNPq: 
Português Jurídico e Políticas Públicas. 


