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1-INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece no seu artigo 196; "A saúde 

é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" e constitui o Sistema Único de 

Saúde (SUS), que foi regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Nesse processo, inúmeros êxitos foram alcançados, orientados pelos princípios 

doutrinários da universalidade - acesso irrestrito ao atendimento público de saúde; da equidade 

- o reconhecimento de atendimento diferenciado a cada indivíduo de acordo com as diferentes 

necessidades; e da integralidade - atenção à saúde na sua totalidade quer seja prevenção, 

promoção e reabilitação. Por outro lado, há muitos desafios ainda a serem superados, dentre os 

quais se destaca a qualificação dos trabalhadores da saúde. 

Sabemos que, a qualidade dos serviços de saúde está intrinsecamente relacionada à 

sua força de trabalho, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos, cuja repercussão se 

manifesta no atendimento prestado à população. 

O Ministério da Saúde, cumprindo sua competência de regular a formação e a 

qualificação dos profissionais que atuam no SUS publicou a Portaria n0198/GM/1\/1S. de 13 de 

fevereiro de 2004, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 

estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores. 

Considerando a característica do setor, verifica-se a expressiva participação dos 

trabalhadores da área de enfermagem na composição das equipes em saúde no SUS, 

constituída por auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, estimando-se 

participação de mais de 50% da categoria no total dos profissionais de saúde no Brasil 

(HARADA, 2006). 

Estima-se que no Distrito Federal atuem aproximadamente 44 mil profissionais de 

enfermagem sendo que 24,9% desse contingente são enfermeiros, e 75,1% de auxiliares e 

técnicos de enfermagem. Mais da metade desses trabalhadores atuam no setor público (52,1%) 

e cerca de 30%, no setor privado (COREN/DF, 2016). 
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Verifica-se ainda, a existência de público e demanda que exigem constantes e 

permanentes processos de qualificação e formação continuada, que atenda as exigências 

técnicas e necessidades de formação de recursos humanos para o SUS e as carências e 

lacunas na formação desses profissionais. 

2-JUSTIFICATIVA 

A formação do técnico em enfermagem é de caráter generalista, o que possibilita sua 

atuação em todos os diferentes níveis de atenção à saúde. A observação da realidade de 

trabalho desses profissionais demonstra que os mesmos: 

• Atuam em áreas altamente especializadas como unidades de terapia intensiva e pronto- 

socorro; 

• Apresentam uma formação básica que, pela carga horária e as características do currículo, não 

oferece embasamento suficiente para atuar em determinadas áreas de atendimento 

especializado: 

• São preparados para desempenhar funções específicas de setor no próprio serviço e durante o 

horário de trabalho. 

Assim, considerando a realidade da categoria no DF, as necessidades apontadas pelos 

gestores do SUS, as características da formação do técnico em enfermagem, a sua inserção no 

mundo do trabalho, as atribuições e responsabilidades no exercício da profissão, a incorporação 

sistemática de novas tecnologias na saúde, a oferta de especialização pós-técnica apresenta-se 

coerente e necessária. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção às Urgências, estabelecida no âmbito do SUS 

em 2003 e reformulada em 2011, define as diretrizes e ações a serem desenvolvidas pela Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). Segundo o Ministério da Saúde a RUE: 

"(...) tem a finalidade de articular e integrar no âmbito do SUS 

todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência nos serviços de saúde de forma ágil e 

oportuna". (MS, 2014). 
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O processo de Implantação e implementação da Política e a organização da RUE no 

SUS, tem proporcionado avanços em relação à definição de conceitos e incorporação de novas 

tecnologias visando à organização do atendimento em Rede de Atenção a Saúde (RAS), 

principalmente a partir da organizando em Linha de Cuidado, com a definição clara da 

responsabilidade de cada ponto de atenção da RAS e suas equipes. 

Com a ampliação e a inovação dos recursos tecnológicos, bem como a constante 

revisão e renovação de práticas e protocolos de urgência/emergência se faz necessário 

profissionais capacitados para atuarem em situação de urgência/emergência e de terapia 

intensiva. A atuação destes profissionais é essencial para continuidade ou não da vida do 

paciente. 

Para o correto dimensionamento do público a ser contemplado com o curso proposto, 

é necessário conhecer os serviços de saúde existentes, que demandam profissionais 

especializados aptos para atuarem em hospital geral, pronto socorro geral, pronto atendimento, 

unidade móvel de nivel pré-hospitalar na área de urgência e leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), entre outros. 

No Distrito Federal, segundo as Informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES) existem atualmente 31 hospitais gerais (que atendem urgência/emergência), 

01 pronto socorro geral, 06 Unidades de Pronto Atendimento, 62 unidades móvel de nível pré- 

hospitalar na área de urgência e 1.288 leitos de UTI (DATASUS, 2016). Considerando apenas os 

leitos de UTI sob o ponto de vista do que preconiza a Resolução COFEN 293/2004, que 

normatiza o dimensionamento da assistência de enfermagem, tem-se necessidade de 2.576 

profissionais técnicos de enfermagem atuando 40 horas semanais, sem considerar os demais 

serviços citados anteriormente. Tais fatos, apontam para a necessidade de grande quantidade 

de profissionais técnicos de enfermagem para atuarem nesses espaços. 

Desta forma, fica claro a necessidade de capacitar profissionais técnicos de enfermagem 

para atuarem de forma efetiva e consciente, colaborando para a melhoria e qualificação dos 

serviços prestados e consequentemente na diminuição da morbimortalidade dos pacientes. 
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3-OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: Qualificar o profissional técnico em enfermagem para atuar junto a equipe 

multiprofissional em situações de urgência e emergência. 

3.2 Objetivos específicos: 

/ Identificar e atuar, de forma articulada com a equipe multiprofissional, nas situações de 

urgência e emergência, com qualificação e atenção aos padrões, normas nacionais e 

protocolos de atendimento internacionais. 

/ Identificar e reconhecer precocemente os distúrbios que ameaçam a vida nas situações 

de emergência, tais como traumatismos, coma, queimaduras, envenenamentos, parada 

cardiorrespiratória, insuficiência respiratória, distúrbios metabólicos, entre outros. 

/ Realizar procedimentos para manutenção da permeabilidade das vias aéreas e 

assegurar a ventilação e perfusão eficiente aos tecidos e órgãos. 

/ Realizar procedimentos em casos de emergência: contenção de hemorragias, 

imobilização e transporte, manobras de ressuscitação cardiopulmonar e de 

desobstrução de vias aéreas superiores. 

4. METODOLOGIAS: 

O curso será em modalidade presencial e de forma subsequente ao curso técnico em 

enfermagem. Baseado e apoiado nas experiências e na fundamentação teórica das 

metodologias ativas, que incluem: aprendizagem baseada em problemas, da problematização, 

da metodologia científica, da aprendizagem significativa e da dialógica, o processo ensino- 

aprendizagem no curso utiliza como referência a espiral construtivista. Os movimentos da espiral 

construtivista são desencadeados por disparadores que simulam ou retratam problemas da 

realidade. O processamento de cada disparador é singularizado conforme os saberes prévios e 

as necessidades de aprendizagem dos participantes. A representação do processo ensino- 

aprendizagem na forma de uma espiral traduz a relevância das diferentes etapas educacionais 

desse processo como movimentos articulados que se retroalimentam. 
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As turmas contemplam 20 estudantes, subdivididos em grupos menores com no máximo 

10 estudantes, durante a teoria do curso. A atividade prática profissional supervisionada terá 

grupos de no máximo 5 estudantes para cada professor, que acompanhará os estudantes nos 

campos de atividade prática nas Unidades de Urgência e Emergêcnia, tendo em vista a 

complexidade das ações desenvolvidas. Nas unidades educacionais haverá à disposição dos 

estudantes uma plataforma no moodle que irá complementar a oferta de material didático e 

textos científicos para apoio as aulas. 

O processo de ensino-aprendizagem do curso está ancorado nas teorias iníeracionistas 

da educação; na metodologia científica; na aprendizagem significativa: na integração teoria- 

prática; e na dialogia. O processo ensino-aprendizagem focaliza a relação entre o sujeito que 

aprende, o objeto a ser conhecido (conteúdos de aprendizagem: produtos sociais e culturais) e o 

professor (agente mediador entre o sujeito e o objeto). Considerando as três principais teorias 

psicológicas que orientam a educação: inatista, ambientalista e sociointeracionista 

(construtivista), essa iniciativa está fundamentada na abordagem construtivista. Pela teoria 

inatista (apriorística ou nativista) cada pessoa encontra-se pronta ao nascimento (personalidade, 

potencial, valores, formas de pensar e de conhecer), uma vez que os fatores hereditários e 

maturacionais definem sua constituição. 

Lev Vygotsky, nascido em 1896 na Bielorrússia, deu ênfase ao papel da escola e de 

pessoas mais experientes na construção do conhecimento. Segundo Vygostsky (1998), a zona 

de desenvolvimento proximal representa a distância entre as práticas que uma pessoa já domina 

e aquelas que só serão possíveis com a agregação de novos saberes. Nesse caso, a interação 

com pessoas mais experientes ou fontes de informação possibilitam que os educandos resolvam 

problemas impossíveis de serem enfrentados com os saberes prévios. 

Considerando as interações do sujeito com o mundo, a ciência opõe-se às explicações 

mágicas e às opiniões por meio da formulação de perguntas diante de um problema e da busca 

por evidências que testem as hipóteses elaboradas. As perguntas devem tencionar tanto sensu 

comum como as leis gerais que tendem a bloquear as idéias. Dessa forma, a metodologia 

científica busca a construção de novos saberes e uma base irrefutável para o conhecimento, 

GÀv 
Paulo César Ramos Aram Q 

Diretor • Mat 31.628-4 0 

CEP-Ek* Tkifca di Saú* * ftMflm 
DO DF N» 01 02/01/3017 Pés. 21 



Folha nu:   

Processo r,*:x%<i,_QDOA8 8. I 

Rubrico 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ;W 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL s||[ 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PUNALTINA " ^ 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE PLANALTINA 

incluindo a verificação, análise, síntese e validação (prova lógica) de sistemas explicativos, que 

fundamentam a interpretação de fenômenos (BACHELARD, 1996). 

Em relação à aprendizagem significativa, podemos identificar suas origens no 

movimento da educação progressista, que destacou a necessidade de aproximarmos o ensino à 

prática cotidiana. Quando o processo de aprender é desencadeado por um problema do 

cotidiano, os participantes utilizam seus saberes prévios para identificarem a natureza dos 

problemas e para formularem perguntas que permitam buscar novos sentidos e significados para 

interpretarem os fenômenos encontrados (AUSUBEL, 1980). 

Para o adulto, esse significado é construído em função de sua motivação para aprender 

e do valor potencial que os novos saberes têm em relação a sua utilização na vida pessoal e 

profissional. O processo que favorece a aprendizagem significativa requer uma postura ativa e 

crítica por parte daqueles envolvidos na aprendizagem (COLL, 2000). Na aprendizagem 

significativa, o problema é uma categoria essencial para o processo de aprender. As raízes da 

utilização de problemas e da vivência como recursos para disparar o processo ensino- 

aprendizagem podem ser encontradas em John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano, 

nascido em 1859 (DEWEY, 2011). Com Jerome Bruner. psicólogo nascido em 1915, a 

aprendizagem foi considerada como um processo ativo, baseado em saberes prévios (BRUNER, 

1987). Para esse autor, também norte-americano, a utilização de pequenos grupos ao invés de 

grandes salas potencializa as interações e, por isso, a aprendizagem. 

Num currículo com a aprendizagem baseada em problemas, os educandos passaram a 

construir novos conhecimentos a partir de problemas elaborados pelos docentes. Em confronto 

com esses problemas, os estudantes, em pequenos grupos e com o apoio de um tutor, deveriam 

identificar seus saberes prévios e a fronteira de sua aprendizagem para buscar novas 

informações. Esse movimento, traduzido pela formulação de perguntas a serem investigadas, 

promove o desenvolvimento de capacidades para a aprendizagem ao longo da vida e dialoga 

com a metodologia científica, que requer a análise crítica de fontes e informações 

(VENTURELll, 1997). 

Ao dispararmos a aprendizagem a partir do enfrentamento de problemas, promovemos a 

integração da teoria e prática e colocamos as disciplinas como um meio para melhor 
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entendermos e vivermos no mundo, e não como a finalidade do processo educacional. Os 

problemas, além de promoverem pontes entre o ensino e a prática cotidiana, impregnam de 

sentido a atuação profissional e mobilizam uma combinação de saberes, no sentido de uma 

melhor intervenção nas situações estudadas. Ainda na década de 1960, vale ressaltar a 

contribuição de Paulo Freire discutindo a aprendizagem de adultos e a educação como prática 

de liberdade e de autonomia, especialmente construída por meio do desenvolvimento da 

consciência crítica dos educandos. A pedagogia de Paulo Freire reconhece o homem em 

permanente construção e a produção de conhecimento como resultado das relações do homem 

com o mundo, ou seja, da problematização de sua experiência (FREIRE, 2008). 

Nesse sentido, o princípio da dialogia valoriza as diferentes explicações/perspectivas em 

relação à existência de um problema e busca reconhecer as associações entre os elementos 

que o compõem, ligando o todo às partes. Esse princípio é representado por uma espiral e pela 

idéia da recursividade, requerendo a articulação de diferentes pontos de vista, num metaponto 

de vista (MORIN, 1999). Assim, todas as dúvidas e perspectivas são consideradas legítimas no 

processo de aprendizagem porque o outro é um sujeito legítimo. O atendimento às necessidades 

de aprendizagem de todos os envolvidos numa iniciativa educacional garante respeito, 

aceitação, inclusão e comprometimento (MATURANA, 2009). 

5- REQUISITOS PARA ACESSO 

• Aprovação e classificação, dentro do número de vagas, no processo seletivo realizado 

pela instituição conforme edital, orientados pela Secretaria de Estado de Educação 

(SEEDF). 

• Idade mínimo de 18 anos completos. 

• Escolaridade/Formação: Curso Técnico em Enfermagem concluído. 

• Documentos: Requerimento de Matrícula e diploma de Técnico em Enfermagem 

(cópias autenticadas). 

As inscrições e as matrículas serão efetuadas conforme cronograma estabelecido pela 

Instituição proponente. 
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6- PERFIL DO EGRESSO 

Ao fina! da formação o estudante considerado Apto, receberá certificação de 

Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Urgência e 

Emergência, com competências e habilidades para atuar em unidades de pronto atendimento e 

serviços atendimento móvel de urgência e emergência, desempenhando atividades pertinentes 

às funções precípuas da enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, em equipe 

multiprofissional. 

Habilidades e competências após a conclusão do curso: 

• Reconhecer as Políticas Públicas de Saúde, participando das atividades de promoção à 

saúde, gestão e do processo de trabalho da enfermagem no sistema de atenção às 

urgências e emergências do SUS; 

• Identificar os agravos de notificação compulsória na urgência e emergência e realizar os 

encaminhamentos conforme protocolos institucionais, aplicando medidas de precaução; 

• Participar do processo de trabalho no sistema de atenção a urgências e emergências. 

• Preparar e organizar o ambiente para o atendimento de urgência e emergência: 

• Reconhecer situações de urgência e emergência, aplicando suporte básico e/ou 

avançado de vida. utilizando medidas de prevenção aos riscos ocupacionais; 

• Realizar o registro do atendimento referente ao tratamento instituído e cuidado de 

enfermagem prestado em urgência e emergência; 

• Preparar e orientar o cliente para a realização de procedimentos e exames em urgência 

e emergência, garantindo segurança, conforto e privacidade: 

• Prestar cuidados de enfermagem ao cliente em situação de dor na urgência e 

emergência; 

• Prestar cuidados de enfermagem de urgência e emergência, junto com a equipe 

multiprofissional em saúde, a clientes com agravos clínicos, em todo o ciclo vital, 

aplicando medidas de prevenção de riscos ocupacionais e de segurança; 
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• Prestar cuidados de enfermagem em situações de intoxicações agudas e 

envenenamentos em urgência e emergência, adotando medidas de prevenção aos 

riscos ocupacionais e ambientais; 

• Realizar procedimentos de enfermagem de urgência e emergência, junto com a equipe 

multiprofissionai em saúde, em clientes com agravos traumáticos ao adulto, 

• Prestar cuidados de enfermagem em urgência e emergência, junto com a equipe 

multiprofissionai em saúde, a clientes em situações de emergências obstétricas; 

• Identificar situações de urgência e emergência em saúde mental e prestar cuidados 

específicos: 

• Prestar cuidados específicos relativos a transporte e remoção de pacientes em situações 

de urgência e emergência. 

A escola, mais do que nunca, tem por missão contribuir para que o estudante 

desenvolva habilidades e competências que lhe permitam trabalhar essas informações: 

selecionar, criticar, comparar, elaborar novos conceitos a partir dos que se tem. O fundamental 

na educação não é o acúmulo de informações, mas o desenvolvimento de competências e 

habilidades que nos permitam encontrá-las, lidar com elas, discernir quais são importantes para 

nós em determinado momento, analisá-las, criticá-las, tirar conclusões, enfim, aprender a pensar 

e associar o conhecimento ao real {FELIX; NAVARRO, 2009). 

A concepção utilizada para definir competência a considera de modo holístico como 

sendo a capacidade de mobilizar diferentes recursos para solucionar, com pertinência e sucesso, 

os problemas da prática profissional, em diferentes contextos. Assim, a combinação das 

capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras mobilizadas para a realização de uma ação 

profissional foi traduzida em desempenhos que refletem a qualidade de uma prática considerada 

competente (SILVA, 2015), 

Em uma definição mais restrita podemos definir o conceito de habilidade faz parte da 

estrutura do processo educacional e está diretamente ligada à concepção do sujeito em resolver 

situações-problemas do cotidiano. Seu conceito está relacionado ao saber fazer, que vai para 

oAv 
Paulo César Ramos Araújo 12 

Dirttof - U«t 31.628-6 
Tfcnka * Saú* * namtoa 

DODF M* 01 02/01/2017 Pá«. 21 



Folha tr <£02/ 

Preciso B.hsi£ I 

 Matrjcola: Gf?fyí>2Í 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE PLANALTINA 

além de uma ação motora. As habilidades são essenciais da ação, mas demandam domínio de 

conhecimentos. 

No entanto, Felix e Navarro 2009, relatam o conceito de habilidade do professor Vasco 

Moretto, doutorando em Didática pela Universidade Lavai de Quebec/Canadá, as habilidades 

estão associadas ao saber fazer: ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. 

Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações- 

problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as 

competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que 

caracterizam por exemplo uma função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor 

de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. 

Mais do que nunca é preciso uma ruptura com as práticas tradicionais e o avançar em 

direção a uma ação pedagógica interdiscipünar voltada para a aprendizagem do estudante- 

sujeito envolvido no processo não somente com o seu potencial cognitivo, mas com todos os 

fatores que fazem parte do ser unitário, ou seja, fatores afetivos, sociais e cognitivos. 

Considerando o conhecimento prévio do educando, possibilitando a ressignificação e buscando 

uma postura critica reflexiva do contexto profissional que está inserido. 

7- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em 

Urgência e Emergência será organizado em dois módulos. No módulo I será abordado a Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências do Sistema único de saúde, sendo que haverá 12horas 

de prática profissional, subsequente à parte teórica, na qual o educando terá a oportunidade de 

realizar o reconhecimento e a observação das atividades desenvolvidas, nos diferentes setores 

que atendem a situações de urgência e emergência. O módulo II abordará o tema prestando 

cuidados de enfermgem ao cliente na atenção as urgências e emergências, sendo que 138 

horas de atividades práticas, subsequentes à unidade teórica. Sendo que para a realização do 

módulo II o educando deverá ser considerado apto no módulo I. 
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As aulas serão realizadas no período diurno ou noturno, de acordo com edital prévio. As 

atividades práticas podem ser realizadas durante a semana ou final de semana, conforme 

disponibilidade do local (campo de atividade prática) em que serão realizadas. 
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7.1 MATRIZ CURRICULAR 

Nome da Instituição: Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de Saúde de Planaltina 

Nome do Curso: Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em 

Urgência e Emergência 

Eixo Técnológico: Ambiente e Saúde 

Forma: Subsequente 

Modalidade: Presencial 

Turnos; Diurno ou noturno (conforme edital prévio) 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

Módulo Rede de Atenção às urgências e emergências do Sistema 60 
l Único de Saúde  

 Prática Profissional Supervisionada I 12  

Módulo Prestando cuidados de enfermagem ao cliente na atenção as 240 
li urgências e emergências  

 Prática Profissional Supervisionada II 138 

Carga horária do curso: 300  

Prática profissional supervisionada: 150  

Carga horária total do curso com prática profissional supervisionada; 450 

Obs: Horário de funcionamento da Escola: Matutino: 7h45 às 11h45; vespertino:13h30 às 

17h30 e noturno 19h às 23 cada aula terá duração de 60 minutos 
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7.2 Ementas 

Especialização Profissional Técnica De Nível Médio Em Enfermagem em Urgência e 

Emergência: 

Módulo 

Componente 

Curricular 

Atenção às 

urgências e 

emergências 

do Sistema 

Único de 

Saúde 

Ementa: Políticas Públicas de Saúde. Rede de Atenção em Urgência e 

Emergência. Agravos notificáveis em urgência e emergência. Política Nacional 

de Atenção às Urgências e Emergências. Conceito de urgência e emergência. 

Rede e componentes de atenção em urgência e emergência. Regulação do 

sistema em urgência e emergência. Protocolos institucionais do SUS: conceito, 

finalidades e importância. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial 

da Republica Federativa do Brasil, Brasília, DF, Disponível 
sm:httD://www.planalto.qov.br/ccivií 03/Constituicao/Constituicao.htm acesso 

em: 29 Ago 2016. 

BRASIL Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da República 

Garoa Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 set 1990. Disponível 
sm:http://www.planalto.qov.br/ccivil 03/leis/L8080.htm Acesso em 29 Ago 

Horária: 72h 2016. 

Teoria: 60h 

Prática 

Profissional 

Supervisíonad 

a; 12h 

BRASIL Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 dez 1990. Disponível 
em:http://www.planalto.aov.br/ccivil 03/leis/L8142.htm Acesso em 29 Ago 

2016. 

BRASIL Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 jun 2011. Disponível 
em:http://www.planalto.qov.br/ccivil 03/ ato2011- 

2014/2011/decreto/D7508.htm Acesso em 29 Ago 2016. 
BRASILPortaria n0 2048, de 05 de novembro de 2002. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 nov 2002. Disponível 
em:http://bvsms.saude.aov.br/bvs/saudeleqis/qm/2002/prt2048 05 11 2002.ht 

ml Acesso em 29 Ago 2016. 

BRASILPortaria n0 1600, de 07 de julho de 2011. Diário Oficial da República 
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Federativa do Brasil, Brasília, DF, 07 ju! 2011. Disponível 
5m:http://bvsrns.saüde.qov.br/bvs/saüdeleqis/qm/2011/prt160Q 07 07 2011.ht 

ml Acesso em 29 Ago 2016. 

BRASIL.Portaria n01010, de 21 de maio de 2012. Diário Oficia! da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 mai 2012. Disponível 
sm:http://bvsms.saüde.qov.br/bvs/saüdeíeqis/qm/2012/prt1010 21 05 20í2.ht 

ml Acesso em 29 Ago 2016. 

BRASlLPortaria n0 342, de 04 de março de 2013. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 04 mar 2013. Disponível 
em:http://bvsms.saude.qov.br/bvs/saudeleq{s/qm/2013/prt0342 04 03 2013 c 

omp.html Acesso em 29 Ago 2016, 

BRASlLPortaria n0 963, de 27 de maio de 2013. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 mai 2013. Disponível 
em:http://bvsms.saude.qov.br/bvs/saadeleqis/qm/2013/prt0963 27 05 2013.ht 

ml Acesso em 29 Ago 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Especializada. Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências 

e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada.- 

Brasília : Editora do Ministério da Saúde. 2013. Disponível 
em:http://bvsms.saude.qov.br/bvs/publicacoes/manual instrutivo rede atenca 

o urqencias.pdf Acesso em 30 Ago 2016. 

OBS: As 12 horas de atividade prática profissional supervisionada serão destinadas a visita 

técnia para reconhecimento da estrutura, organização e fluxo dos serviços de urgência e 
emergências. Propondo uma análise crítico reflexiva sobre os serviços de urgência e 

emergência. 

Especialização Profissional Técnica De Nível Médio Em Enfermagem em Urgência e 

Emergência: 

Módulo II Ementa: Ambiente de atendimento em urgência e emergência: conceitos, 

 características, estrutura, planejamento e organização da unidade/serviço de 
Componente 

Curricular 
jmergência, equipe multiprofissional em saúde, limpeza, desinfecção e 
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Prestando 

cuidados de 

enfermagem 

ao cliente na 

atenção às 

urgências e 

emergências 

Carga 

horária: 378 

horas 

Teoria: 240h 

Prática 

Profissional 

Supervisionad 

a: 138h 

descontaminação da unidade/serviço de urgência e emergência, acolhimento. 

Classificação de risco: Avaliação do cliente em risco iminente de morte, 

avaliação primária e secundária, suporte básico e avançado de vida, parada 

oardiorrespiratória, manobras de reanimação cardiopulmonar (neonatal, 

lactente, adulto). ! 

Cuidados de enfermagem no atendimento pré-hospitalar e hospitalar: protocolo 

PHTLS (Pré Hospital Trauma Life Support. Aspectos éticos relacionados ao 

cuidado à pessoa em situação crítica. Bases do cuidado à pessoa em situação 

crítica. Cuidados de enfermagem relacionados aos principais fármacos 

utilizados em emergência e unidade de terapia intensiva. Principais agravos 

que levam a pessoa a situações de emergência - trauma, Infarto agudo do 

miocárdio, parada cardiopulmonar, choques (cardiogênico, hipovolêmico, 

séptico e anafilático), arritmias, intoxicação exógena, insuficiência respiratória 

aguda, Edema agudo de pulmão, Síndrome da angústia respiratória aguda, 

cetoacidose, coma hiperosmolar e hipoglicemia, hemorragia digestiva, varizes 

esofágica, queimadura, convulsão e uso de drogas ilícitas, aneurisma e 

mordedura de animais: fisiopatologia, sinais e sintomas e cuidados de 

enfermagem. Suporte nutricional em terapia intensiva. 

Bibliografia Básica: 

AMERICAN HEART ASSOCIATION, Destaques da American Heart Association 

2015. Atualização das Diretrizes de RCP e ACE. Disponível 
em:https://eccquidelines.heart.ora/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA- 

Guidelines-Hiqhliqhts-Portuquese.pdf Acesso em: 30 ago. 2016. 

BARBOSA, R. P.; BARSANO, P. R. Segurança do trabalho: guia prático e 

didático. São Paulo: Érica, 2012. 

BITTENCOURT, V. A.; HORTALE, R. J. Intervenções para solucionar a 
superlotação nos serviços de emergência hospitalar: uma revisão 

sistemática. Cad Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p. 1439-1454, 

2009. 
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BRASIL Ministério da Saúde. Acolhimento e classificação de risco nos 
serviços de urgência. Brasília, DF: Ed. Ministério da Saúde, 2009. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Resolução n0 07, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos 

mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 

providências. Disponível em: <http://brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/102985- 
7.html>. Acesso em 10/07/2013.. j 

BRASIL Ministério da Saúde. Manual instrutivo do melhor em casa. Brasília, 

DF: Ed. Ministério da Saúde, 2011. 

FALCÃO, L. F. R; MEIRELES. N. M. O.; FEITOSA-FILHO GS. Ressucitação 

cardiopulmonar cerebral. In: Falcão LFR, Costa LHD, Amaral JLG, 

organizadores. Emergências: fundamentos e práticas. São Paulo: Martinari, 

2010. p. 245-267. 

FALCÃO, L. F. R.; COSTA, L. H. D.; AMARAL, J. L. G. (Org.). Emergências: 

fundamentos & práticas. São Paulo: Martinari, 2010. 

FRANCO, T. B.; MAGALHÃES JR, H. M. Integralidade na assistência à 

saúde: a organização das linhas de cuidado. In: MERHY, E. E. (Org.). O 

trabalho em saúde: olhando e experimentando o SUS no cotidiano. São Paulo: 

Hucitec, 2003. 

FRANCO, T. B. As redes na micropolítica do processo de trabalho em 

saúde. In: PINHEIRO R, MATTOS RA. (Org.). Gestão em redes. Rio de 

Janeiro: LAPPIS-IMS/UERJ-Abrasco, 2006. p.459-473. 

HUDDLESTON, S. S.; FERGUSON, S. G. Emergências clínicas: abordagens, 
intervenções e auto-avaliação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

KUSCHNIR, R.; CHORNY, A. H. Redes de atenção à saúde: 

contextualizando o debate. Ciênc Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, 
p. 2307-2316, 2010. 

LOPES, M.; ZIMMER, P. Gerenciando o fluxo de pacientes: estratégias e 

soluções para lidar com a superlotação hospitalar. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 
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NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAI TECHNICIANS. 

Prehospital Trauma Life Support Student Course Manual. Chicago: NAEMTS, 

2015. 

OLIVEIRA, A. C. T.; BRUST, L. G. Reanimação cardiorespiratória: atendimento 
avançado. In: NASI, L. A. (Org). Rotinas em unidade vascular. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. p. 121-141. 

RABELO, E. R.; LUCENA, A. F. Diagnósticos de enfermagem com base em 
sinais e sintomas. Porto Alegre: Artmed, 2011. i 

RDC n0 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico 
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assístenciaís de saúde. Disponível 
8m:hUp://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudeleqís/anvisa/2Q02/res0Q50 21 02 200 

2.html Acesso em: 14/05/2013. 
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concordância entre um protocolo institucional brasileiro e Manchester. 

Rev Latinoam Enferm. Ribeirão Preto, v. 19, n. 1, jan./fev. 2011. Disponível 
em:http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n1/pt 05.pdf Acesso em; 10 nov. 2011. 

NAUS, R. M. Guia prático para o manejo da via aérea na emergência. 3, 

íd. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

8- PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação da educação profissional de nível técnico estão em 

consonância com o Regimento Escolar específico do CEP-ETSP, que encontra-se em 

consonância com o regimento escolar das escolas públicas do Distrito Federal 6o edição, 2015. 

A verificação do rendimento escolar é processual, contínua, cumulativa, e compreende a 

avaliação formativa e somativa dos diversos tipos de saberes (saber ser, saber fazer, saber 

conhecer). 

O estudante será considerado Apto (A) ou Não Apto (NA), conforme tabela abaixo. 

(1) 

Conceito Definição Menção Correspondência 

Apto 0 estudante desenvolveu as 

competências requeridas, com o 

desempenho desejado conforme 

Plano de Curso 

A 7,0-10,0 

Não Apto 0 estudante não desenvolveu as 

competências requeridas. 

NA 0-6,9 

O estudante será avaliado por componente curricular, a partir da aplicação das seguintes 

estratégias e/ou instrumentos específicos: 

I. Trabalhos individuais e coletivos, portfólios, experimentos, simulações, projetos, 

pesquisas, estudos de casos, exercícios, avaliações teóricas e outras atividades 

definidas pelos docentes em consonância com a coordenação pedagógica, direção e 

conselho escolar; 
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II. Freqüência mínima de 75% do total de horas estabelecidas para as aulas letivas em 

cada componente curricular teórico: 

III. Freqüência de 100% da carga horária nas atividades práticas profissionais 

supervisionadas. As faltas justificadas serão repostas de acordo com horário e 

disponibilidade da Instituição concedente. 

A avaliação da aprendizagem será contínua e cumulativa, priorizando aspectos 

qualitativos relacionados com o processo de aprendizagem e o desenvolvimento do estudante 

observado durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais 

como: pesquisas: relatórios de atividades como visitas técnicas, palestras, exposições, mostras; 

estudo de casos; da atividade prática profissional supervisionado, diagnóstico ou prognóstico 

sobre situações de trabalho; projetos desenvolvidos; entre outros. 

8.2 Acompanhamento da Aprendizagem 

Avaliação do curso será realizada pela equipe gestora, professores, estudantes e Instituição 

concedente de campo de atividades práticas. Por meio de: 

S Conselhos de classe; 

S Questionários com os estudantes; 

^ Questionário dos professores; 

S Retorno por escritos das atividades práticas profissionais supervisionadas nos campos 

conced entes; 

/ Coordenadores do curso técnico em enfermagem com visitas in loco, registros, relatórios 

técnicos proporcionando um feedback à equipe de desenvolvimento do curso. 

O acompanhamento da aprendizagem será posterior a realização do curso, com objetivo de 

melhorias no processo de aprendizagem. 

Matricula: Qf 

zwS^r 

9- INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO 

Instalações físicas Saia de aula climatizada com capacidade para 

20 estudantes. 

Laboratório Laboratório de enfermagem. Laboratório 

Paulo CésarRamosAraújo 
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A 

Biblioteca 

contendo bonecos para simulação e materiais 

diversos utilizados na execução das técnicas 

em enfermagem. 

Sala de informática com acesso a internet 

para consulta do acervo do Ministério da 

Saúde de associações internacionais de 

atendimento a urgência e emergência 

9.1 Instalações físicas do Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de Saúde de 

Planaltina 

O CEP-ETSP possui espaço físico adequado à realização das atividades educacionais 

na área de saúde. Suas instalações ocupam área total de 8.796.66m2
l cuja área construída é de 

smeem2. 

As dependências do CEP-ETSP são compostas de: 06 laboratórios (Saúde Bucal), 

Patologia Clínica, Nutrição e Dietética, Massoterapia, Farmacologia e Informática, 02 

enfermarias com banheiros, 01 sala de leitura, 01 sala de mecanografia, 09 salas de aula, 01 

sala de multimeios, 01 sala de professores. 01 sala de coordenação, 01 sala para secretaria, 01 

sala de direção, 01 sala de assistência pedagógica, 01 sala de assistência administrativa, 01 

quadra poliesportiva, 01 sala de almoxarifado, 02 salas de Apoio. 

9.2 Equipamentos e materiais didático-pedagógicos 

Paulo Cisar Ramos Ãía^o 
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01 Agitador de Kline 

01 Agitador de Klive com caDacidade para 12 tubos 

03 Amalgador de cápsula com microprocessador 

08 Anatomia Fundamentai Clínica 

09 Aparelho de ar condicionado 

jA Aparelho de DVD 
pi f'1' • F.'" ' ■, L" ...r .. í 
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01 Aparelho de Raio X 

som, com 

—  

10 Aparelho telefônico 

02 Armário aço k portas de vinrt 

02 Armário aço tipo guarda roupa 

Armário de aço tipo guarda-roupa 

Armário em aço com 2 oortas e 4 prateleiras 

Arquivo de aço 4 gavetas 

Atlas de Cltopatologia 

Àutoclave odontológico 

Autoclave vertical 

01 Balança analógica 

02 Balança digital 

01 Balança Eletrônica 

01 Banho Maria 

com capaci 

60 Banqueta giratória ajustável com 5 patas 

01 Bebedouro 

07 Bogliolo 

04 Boíijãodegás 13kg 

Paulo César^ms^raujo 
Diretor - Hat 31.628-8 

{McskTfci^ MdiMta 
DOOf H* 01 02/01/2017 Pág. 21 



Folha n0. 

j Kubricí 
I  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE PLANALTINA 

avançac 

Cadeira de rodas 

■pes 

Cadeira fixa est. em espuma 

Cadeira giratória 

Cadeira para coleta de sangue 

Cadeira para professor 

Cama, com 2 manlvelas e suporte para sono 

Centrifuga micro hematócrito 

Centrifuga para micro hematócr 

Citopatologia 

Coluna clássica 

Compressor isento de óleo 

Conjunto Anatômico do Corpo Humano 

as sangüíneas 

Coração clássico 

Cortina tipo persiana 

D.E.F. Dicionário de especialidades farmacêuticas 

Destiladordeágua. 
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05 Dicionário de nutrição e tecnologia e alimentos 

1.01 DívisonJeíanais^!':' r 7, >" ^ 

03 Duplicador digital 

i 

| Ptocís:-c |.mg 

  —saSfefe-— j 

03 Emergência medica em odontologia 

ü? Enceradeira lavadora 

Ói Enfermagem e centro cirúrgico 

01 Esqueleto fisioterápico 

"i" íy ,' 

01 Estufa Digital bacteriológica 

mmwmmmwMim 
07 Farmacologia para a enfermagem 

01 Fac-símile com t 

05 Fichário em aço 

aHr. 

01 Figura muscular com sexo dual e órgãos internos 

07 Fisiopatologia cardiovascular 

01 Foqao :BH 

02 Fotopolimerizador partida gradual digital 

0^ Freezer borizontal 
J | ^ 

08 Fundamentos de anatomia 

01 Geladeira tipo doméstica 

02 Grampeador elétrico 

02 impressora multifuncional 

<Q-^rv/ 
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03 impressora multifuncional Laser 

07 Introdução à farmacologia 

01 Lavadora e enceradeira 

'oV Liqüidificador Industrial 

07 ívro de enfermagem manual do técnico e auxiliar de enfermagem 

09  Livro de Enfermagem Psiquiátrica 

07 uvro de medicina Man emst 

04 Livro de medicina compêndio 

05 uvfe de medioina-Tarmacologia-integrada 

' 14 Livro de medicina fisiopatologia 

03 Livro de medicina fundamentos de estética em odontologia 

04 Livro de medicina homeopatologia 

02 Livro de medicina nutrição oral 

05 Livro de medicina odontologia restauradora 

03 Livro de Medicina orientação profissional em odontologia 

06 Livro de Medicina patologia geral abordagem multidisciplinar 

ÜP | Livro de Medicina patologia oral e maxilofacial 

07 Livro de Medicina pratica homeopática em psicopatologia 

09 uvro de medicina, Anatomia Básica 

08 Livro de medicina, Anatomia Humana Básica 

25 Livro de medicina, DEF 2004/2005 

08 Uvro de medicina, Drogas injetáveis em Enf. 

09 

08 

uvro de medicina, Enfermagem em Grupos 

Livro de medicina, Enfermagem em Òtorrino e Laringologia 

08 Livro de medicina, Enfermagem no tratamento ? - §£ jy s 

08 Livro de medicina, Enfermagem Psiquiatria 
aMMisKaawfisssa} 

. 08 Livro de medicina, ilossano de Enfermagem 

10 Livro de medicina, Manual de Farmacologia, Psiquiatria 

15 uvro de medicina, Medicação e Matemática na Enfermagem 
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07 Livro de medicina, Patologia Geral 

02 L.ivro de medicina, Princípios de Nutrição 

10 Livro de medicina, Problemas de Enfermagem 

rAO • "Livro Farmacologia ilustrada ^ 

07 Livro farmacológico - cuidado com os medicamentos 

09 i ivm farmacoiogico - testes 

01 Livro, manual de Controle H. Sanitário em alimentos 

06 uxeira tipo cesta ! 

01 Manequim adulto corpo inteiro 

02 Manequim de simulação para higiene bucal 

02 Manequim de simulação, bebê 

01 Manequim de simulação, braço 

' 02 Manequim de simulação, crânio 

Manequim de simulação, esqueleto humano 

01 Manequim de simulação, olho 

'^^ésiSS Manequim de simulação, torso^bissexual 

02 Manequim de simulação, torsos 

01 Máquina copiadora 

02 Máquina copiadora laser 

01 Máquina de lavar roupa 

01 Máquina perfuradora 

15 Mesa de aço sem gavetas 

02 Mesa de reunião para 10 pessoas 

01 Mesa em aço 2 gavetas 

08 Mesa em aço 3 gavetas 

04 Mesa em aço para datiloarato 

06 " Mesa para cabeceira 

10 Mesa para impressora 

15 Mesa para microcomputador 

Paulo Césa^^tno^Âraüjo 
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03 Mesa para reunião para 10 pessoas 

06 Mesa redonda 

08 Mesa redonda com 4 patas en. aço 

02 Metade inferior á mandíbula 

r 02 Metade inferior à mandíbuia avançada. 

"ir Microcomputador - Pentium 

01 Microcomputador 2.4 Intel, M.B, 

01 Microcomputador Intel Pentium 

04 Microfone profissional 

02 Microfone sem fio 

20 fflerQssópiffbiolêgieoanaeWar:, 
- j ' 

01 Microscópio elétrico 

01 Microscópio eletrônico com objetivas 
WÊÉzÉWÊêã 

03 Mocho com elevação a gás. 

01 Modelo de cabeça tamanho natural 

02 Modelo de língua 

■|4- - Modetode vírus da AIDS HIV , - 

01 Musculatura da cabeça e pescoço 

01 Nariz e órgãos olfatórios 

03 Nobreak 

03 Odontologia estética 

05 Odontologia estética e restauração 

lll Ouvido gigante 
i^Cii U ' ' 

03 Patologia bucal 

01 Pélvisc/gravidez 

89 Poltrona fixa 

05 Poltrona giratória 

01 Pré-amplificador 

01 Pulmão em tamanho natural 
WÊM 
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03 Rádio gravador com CD 

—J 

01 Refrigerador elétrico tipo doméstico (duptex) 

05 Refrigerador tipo doméstico com capacidade para 4001 

Oi Removeaor de tartaro com jato de Dicarbonatc 

04 Retroprojetor 

03 Segredos em odontologia 

02 Seladora com guilhotina acoplada 

01 Série gravidez. 08 modelos de tetos montados 

01 Serra elétrica para gesso 

01 Simulador de cuidados com paciente 

01 Simulador para injeção 

01 Sistema digestivo 

01 Sistema Nervoso 

01 Sistema urinário c/sexo dual 

04 Suporte tipo pedestal 

Tela de projeção 

02 Televisor 29 polegadas 

01 Televisor 34 polegadas 

01 Toca CD 

01 Toca fitas, duplo e gravador 

06 Tratado de patologia bucal 

08 Ventilador 

05 Ventilador de teto 

05 Ventilador tipo pedestal 

03 Videocassete 5 cabeças 

10- CERTIFICAÇÃO 

Àquele que concluir com aprovação os módulos que compõem a organização curricular 

deste Plano de Curso será conferido o certificado de Especialização Profissional Técnica de 

Paulo César Ramos Araújo áU 
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 f/iaíricda; 

Nível Médio em Enfermagem em Urgência e Emergência, com validade nacional O curso em 

questão faz parte do eixo ambiente e saúde. 

11. RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGÓGICO 

Todos os profissionais administrativos e pedagógicos que atuam na unidade escolar são 

concursados ou contratados por órgão da SEEDF, conforme legislação virgente. 

12- PLANO DE ATIVIDADE PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA 

A atividade prática profissional supervisionada é um ato educativo, tendo como objetivo 

proporcionar a preparação para o trabalho produtivo e para vida cidadã do educando, sempre 

desenvolvido em ambientes de trabalho que envolva atividades relacionadas com a natureza do 

curso, nos termos da legislação vigente. 

Estas práticas serão norteadas pela aprendizagem a partir do enfreníamento de 

problemas, com ênfase na problematização, promovendo a integração da teoria e prática e 

colocando as disciplinas como um meio para melhor entendermos e vivermos no mundo, e não 

como a finalidade do processo educacional. Os problemas, além de promoverem pontes entre o 

ensino e a prática cotidiana, impregnam de sentido a atuação profissional e mobilizam uma 

combinação de saberes, no sentido de uma melhor intervenção nas situações estudadas. 

A atividades práticas profissional supervisionadas, serão realizadas em regime de 6 

horas diárias e 30 horas semanais, respeitando os descansos previstos em lei, e de acordo com 

a disponibilidade do campo da Instituição concedente. Será orientado e supervisionado por 

professor do Centro de Educação Profissionai-Escola Técnica de Saúde de Planaltina, sendo no 

máximo grupos de 5 estudantes por professor, que se responsabilizará pelo acompanhamento, 

avaliação e pela verificação do local destinado às atividades da prática profissional 

supervisionada, procurando garantir que as instalações e as atividades desenvolvidas sejam 

adequadas para a formação cultural e profissional do educando. 

A avaliação será realizada através do acompanhamento cotidiano na execução das 

técnicas realizadas, sendo subsidiada por um instrumento de acompanhamento diários das 

atividades supervisionadas. Para avançar para o módulo !l o estudante deverá ser considerado 

tSÁris- 
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AP- apto no módulo I. As atividades práticas devem ser subsequentes a unidade teórica do 

respectivo módulo. 

As atividades práticas supervisionada serão desenvolvidas na unidade móvel de 

emergência básica (Serviço Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) e na ALA DE TRAUMA, 

nos diferentes cenários, sala vermelha, sala amarela, unidade semi-intensiva e Neuro-cárdio. 

Para realização da prática profissional supervisionada há necessidade dos seguintes 

documentos: 

/ Acordo de Cooperação entre as Instituições de saúde e o Centro de Educação 

Profissional- Escola Técnica de saúde de Planaltina. Este documento deverá definir as 

responsabilidades de ambas as partes e todas as condições necessárias à realização da 

prática profissional supervisionada. 

/ Piano de Atividades do estagiário. 

/ Termo de Compromisso de prática profissional supervisionada, consignando as 

responsabilidades do estudante, da parte concedente da atividade prática 

supervisionada e do Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de Saúde de 

Planaltina. 

/ Seguro de Vida em Grupo e contra Acidentes Pessoais para os estagiários, com 

cobertura para todo o período de duração da atividade prática supervisionada. 

13- CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS 

O aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da equivalência entre 

disciplina cursada em outra "... em outra instituições educacionais legalizadas" com o curso de 

Especialização Profissional Técnica de Nivel Médio em Enfermagem em Urgência e Emergência. 

O estudante deverá passar por processo seletivo, onde serão cobrados conhecimentos técnicos 

de enfermagem. Para aproveitamento o estudante deverá solicitar requerimento de 

aproveitamento em até três anos após a realização da disciplina cursada. 

Somente podem ser aproveitados os estudos realizados em curso autorizado ou 

reconhecido pelo órgão competente. Para o aproveitamento de disciplinas cursadas são 
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M a* ri cui a: 

observados os critérios a seguir estabelecidos: para as disciplinas que apresentam a mesma 

denominação e o mesmo conteúdo programático, são consideradas as informações da 

Escola/Instituto de origem, contidas na respectiva matriz curricular. A carga horária e a 

identidade de conteúdo da disciplina cursada não sejam inferiores a 75% da equivalente 

oferecida pela escola. 

As disciplinas que possuem denominações diferentes e o mesmo conteúdo programático 

são aproveitadas, atribuindo-se a denominação dada pela Escola desde que a carga horária de 

cada disciplina e a identidade de conteúdo não seja inferior a 75% da equivalente considerada. 

Cabe ao professor e/ou coordenador do curso, analisar, decidir e dar parecer sobre o 

requerimento de aproveitamento de estudos, no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar do 

recebimento do requerimento. 

14- REFERÊNCIAS 

AUSUBEL D, NOVAK JD, HANESIAN H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro: 

Interamericana; 1980. 

BACHELARD G. A formação do espírito científico; contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. 9. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BRUNER JS. La importância de Ia educación. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 

COLL, C. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 

currículo escolar. São Paulo: Âtica, 2000. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM -COREN DF. Enfermagem do DF se sente mal- 

remunerada e teme violência no local de trabalho. Disponível em: http://www.coren- 

df.aov.br/site/enfermaaem-do-df-se-sente-malremunerada-e-teme-violencia-no-local-de-trabalho/ 

acesso em: 19/03/2016 às 15:30h. 

Paulo CésorÊw^AmjO 
Oirator - Mat 31.628-3 

Tfata * 
OOOf fr M 02/01/2017 Pág. 21 



M l.Ã)l 

Matricuia: QftCP-"^- j Rubrica: _ Malncula;^ 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL fffQO! 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALT1NA " ^ 
^ CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE PLANALTINA 

DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Ministério da Saúde. 

Disponível em: http://cnes2.datasus.aov.br/Mod Ind Tipo Leito.asD?VEstado=53 

acesso em 27/03/2016 às 12:11h. 

DEWEY J. Experiência e educação. 2. ed. Petrópoüs: Vozes, 2011. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 3. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2008 

HARADA. Maria de Jesus C. S. et ai O erro humano e a segurança do paciente. São Paulo: 

Atheneu, 2006. 

MATURANA H. Emoções e linguagem na educação e na política, ed. 1. Belo Horizonte, 2009. 

MORIN, E. O pensar complexo. Rio de janeiro: Garamond, 1999 

SILVA, S. F. et al. Regulação em saúde no SUS: caderno do curso 2015 - São Paulo: Instituto 

Sírio-übanês de Ensino e Pesquisa; Ministério da Saúde, 2015. 47p. (Projetos de Apoio ao 

SUS). 

VENTURELLI, J. Educación médica: nuevos enfoques, metas y métodos. Washington (DC): 

OPS/OMS; 1997. (Serie PALTEX Salud y Sociedad 2000,5). 

VIGOTSKl LS. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

Paulo C^r]^f0 

34 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação 
Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino 

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino 
Gerência de Instrução Processual de Educação Profissional e Educação Especial 

Análise de Plano de Curso 

Processo n0 084-000788/2016 
Data de autuação: 25/10/2016 

INSTITUIÇÃO EDUC ACIONAL 

Centro de Educação Profissional em Saúde de Planaltina 

' z;; , ii;,,   

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF 

Educação Profissional 

( ) Integrada ( ) Concomitante (x ) Subsequente 

Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em 

Urgência e Emergência 

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 

1- Justificativa para oferta do curso 

A escolha do curso em questão ocorreu em virtude da realidade do trabalho dos 

profissionais de enfermagem que demonstram que atuam em áreas altamente especializadas 

como as unidades de terapia intensiva e pronto-socorro e apresentam uma formação básica 

que, pela carga horária e as características do currículo, não oferecem embasamento suficiente 

para atuarem em determinadas áreas de atendimento especializado e não são preparados para 

desempenhar funções específicas do setor no próprio serviço. 

Assim, considerando a realidade da categoria no DF, as necessidades apontadas pelos 

gestores do SUS, as características da formação do técnico de enfermagem, a sua inserção no 

mundo do trabalho, as atribuições e responsabilidades no exercício da profissão, a 

incorporação sistemática de novas tecnologias na saúde, a oferta de especialização pós-técnica 

apresenta-se coerente e necessária. | |-ç;ha ^ ^ 

S Kuonca: 
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L^" ^hjeth-íjs do curso e metodoloiria adotada í ^ . ~ -          j, __  

Objetivo Geral: Qualificar o profi,s.sioi:ul"i:éciíict' cTO cnicniiü^cin^^uni atuar iunU) a 

equipe multiprofissional em situações de urgência e emergência. 

Objetivos Específicos: São listados 4 (quatro) itens específicos, à fl. 196. 

A metodologia adotada será na modalidade presencial e de forma subsequente ao curso 

técnico em enfemiagem. Baseado e apoiado nas experiências e na fundamentação teórica das 

j metodologias ativas, que inclui a aprendizagem baseada na problematização da metodologia 

cientifica, da aprendizagem significativa e da dialógica, o processo ensino-aprendizagem no 

I curso utiliza como referência e espiral construtivista, com turmas que contemplam 20 

estudantes, subdivididos em grupos menores com no máximo 10 estudantes, durante a teoria 

do curso. A atividade prática profissional supervisionada terá gmpos de no máximo 5 

estudantes para cada professor, que acompanhará os estudantes nos eampos de atividades 

práticas nas Unidades de Urgêneia e Emergêneia, tendo em vista a complexidade das ações 

desenvolvidas. 

| 3- Requisitos para o ingresso no curso :~ 

Para o ingresso no curso, o estudante deve participar de pro^sdetwoTeaü^ckT 

pela instituição conforme edital, com aprovação e classificação, dentro do número de vagas. 

j • Requerimento de Matrícula, e diploma de Técnico em Enfermagem (eópia 

autenticada); 

Documento de Identidade com foto e validade nacional (original e cópia) com idade 

mínima de 18 anos completos; 

4- Perfil profissional de conclusão do curso 

| o egresso do Curso de Especialização Profissional Téaú^Tde Nível Médio em" 

j Enfermagem em Urgência e Emergência, estará com competência e habilidades para atuar em 

( unidades de pronto atendimento e serviços de atendimento móvel de urgência e emergência, 

desempenhando atividades pertinentes às funções precípuas da enfermagem, sob a supervisão 

do enfermeiro, e equipe multiprof.ssional, participando das atividades de promoção à saúde 

gestão e do processo de trabalho da enfermagem no sistema de atenção às urgências e 

emergências do SUS, além de identificar os agravos de notificação compulsória na urgência e 

realizar os encaminhamentos conforme protocolos institucionais, aplicar medidas de 

P^Warticipardo processo de trabalho no sistema de atenção a urgência e emergência 
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demais habilidades e competências descritas às fls. 200/201. --- 

5- Organização curricular e respectiva matriz, com a duração e carga horária do 

curso   

O Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em 

Urgência e Emergência, do eixo tecnológico Ambiente e Saúde, será organizado em dois 

módulos com aulas no período diurno ou noturno, conforme previsto no edital, com atividades 

práticas, conforme disponibilidade do local (campo de atividade prática) que podem ser 

realizadas durante a semana ou final de semana. A carga horária total do curso é de 450 

(quatrocentos e cinqüenta) horas, sendo 300 (trezentas) horas presenciais e 150 (cento e 

cinqüenta) horas destinadas a prática profissional supervisionada. 

A matriz curricular consta à fl. 204.     

6- Critérios de avaliação ;      

A avaliação do estudante terá um caráter processual, continuo, cumulativo, priorizando 

aspectos qualitativos relacionados com o processo de aprendizagem e o desenvolvimento 

formativo e somativa dos diversos tipos de saberes, em consonância com o Regimento Escolar 

específico do CEP-ETSP. 

Será considerado Apto (A) o estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 e Não 

Apto (NA) o estudante que obtiver média igual ou inferior a 6,9. A freqüência mínima 

requerida de 75% do total de horas estabelecidas para as aulas letivas em cada componente 

curricular teórico e 100% na carga horária das atividades práticas profissionais 

supervisionadas. 

7 Processo de acompanhamento, controle e avaliação do ensino, da aprendizagem e 

do curso 

A unidade escolar utilizará além do Conselho de Classe, questionários com os 

estudantes e professores e relatório da unidade concedente pelas atividades práticas 

profissionais supervisionadas e coordenadores do curso, para acompanhamento da 

aprendizagem com o objetivo de melhorias no processo de ensino. 

8- Especificação da ínfraestrutura adequada ao curso: instalações físicas, 

equipamentos, mobiliário, recursos didático-pedagógicos, biblioteca, laboratório 

A Ínfraestrutura do curso encontra-se especificada às fls. 211/219 . 



i r-rocôiis 

Critérios de certificação de estudos e diplomação 

 | 

A unidade escolar concede o certificado de Especialização Profissional Técnica de 

Nível Médio em Enfermagem em Urgência e Emergência aos estudantes que concluírem com 

aprovação os módulos que compõem a organização curricular. 

10- Relação de professores e especialistas, incluindo o diretor, com as respectivas 

habilitações e funções, contratados ou a serem contratados, antes do início de 
funcionamento do curso     

Por tratar-se de unidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, os 

profissionais docentes são concursados e/ou contratados pela SEEDF, conforme legislação 

vigente.   

11- Relação de pessoal técnico, administrativo e de apoio, com as respectivas 
qualificações e funções, contratados ou a serem contratados, antes do início de 

funcionamento do curso  .   

Por tratar-se de unidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, os 

profissionais técnico, administrativos e de apoio são concursados e/ou contratados pela 

SEEDF, conforme legislação vigente.    

12- Práticas Profissionais pli   

O Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em 

Urgência e Emergência, do eixo tecnológico Ambiente e Saúde, para efetivar a possibilidade 

da ação profissional no enfrentamento de problemas, com ênfase na problematização, será 

ofertado ao estudante, a atividade prática profissional supervisionada, que será realizada em 

regime de 6 horas diárias e 30 horas semanais, respeitando os descansos previstos em Lei, e de 

acordo com a disponibilidade do campo da instituição concedente: unidade móvel de 

emergência básica (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU) e na Ala de Trauma, 

nos diferentes cenários, sala vermelha, sala amarela, unidade semi-intensiva e Neuro-cárdio. 

Com orientação e supervisão do professor do Centro de Educação Profissional - Escola 

Técnica de Saúde de Planaltina, sendo no máximo grupos de 5 estudantes por professor, que 

se responsabilizará pelo acompanhamento, avaliação e pela verificação do local destinado às 

atividades de prática profissional supervisionada. 

Das 150 (cento e cinqüenta) horas destinadas a prática profissional supervisionada, 12 

(doze) horas serão utilizadas no módulo I e 138 (cento e trinta e oito) horas no módulo II. 

A avaliação será realizada através do acompanhamento cotidiano na execução das 

técnicas realizadas, sendo subsidiada por instrumento de acompanhamento diário das 

atividades. Para avançar para o módulo II, o estudante deverá ser considerado Apto (A) no 



módulo L Sendo as atividades práticas, subsequentes a unidade teórica do respectivo módulo. 

13- Critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências 

anteriores 

Para efetivar o reconhecimento de estudos e experiências no curso pleiteado, o 

estudante deverá solicitar via requerimento o aproveitamento em até três anos após a 

realização da disciplina cursada e passar por processo seletivo, onde serão cobrados 

conhecimentos técnicos de enfermagem e critérios estabelecidos listados à íl. 222. 

14- Informações Complementares 
^ iwllí- 

Durante a análise do presente Plano de Curso, a responsável da unidade escolar foi 

convocada, em mais de uma ocasião, para comparecer nesta Gerência, a fim de receber 

orientações sobre os acertos necessários ao Plano de Curso citado. Após atender às 

solicitações, a versão atualizada foi entregue em 22/05/17. 

Mat. 203627-4 

Brasília, 24/05/2017. 
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