02. TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria,
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob
supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas,
normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
PROGRAMA E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
1. Política de Saúde no Brasil: princípios, diretrizes e a inserção dos Serviços de enfermagem no
Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Atribuição do profissional técnico de enfermagem e sua inserção na equipe de saúde.
3. A equipe de trabalho: a comunicação, a liderança dentro da equipe e a articulação com o cliente, a
família e a comunidade.
4. Registros de enfermagem e passagem de plantão: implicações éticas e legais.
5. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório,
nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais.
6. Instrumentos para ação profissional: agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos,
protozoários e artrópodes. Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Meio
ambiente: saneamento básico.
7. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do
idoso. Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos
degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência a indivíduos acometidos por acidentes.
Assistência ao indivíduo criticamente enfermo e seus familiares.
8. Fundamentos da Assistência de Enfermagem: Aferição de sinais vitais. Administração de
medicamentos (vias: oral, sublingual, retal, vaginal, ocular, cutânea ou tópica, parenteral,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa), inalação, instilação: nasal e otológica. Higiene:
oral, cabelo e couro cabeludo, banho de leito e de aspersão. Medidas de conforto e segurança do
paciente: prevenção de úlceras de pressão e deformidades, restrição no leito e transporte do paciente.
Medidas antropométricas: crianças e adultos. Posições para exames e de conforto. Controle hídrico.
Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós operatório, pós-morte: preparo do corpo.
Oxigenoterapia. Nebulização. Aplicação quentes e frias. Tratamento de feridas. Drenagens. Unidade
do paciente: preparo do leito (aberto, fechado, ocupado e operado). Lavagem de mãos. Manuseio de
material esterilizado e contaminado. Coleta e encaminhamento de material para realização de exames
(fezes, urina, escarro e secreções). Central de Material: desinfecção, limpeza, preparo e esterilização.
9. Uso de Equipamentos de proteção individual, precauções e bloqueios.

10. Noções básicas sobre administração de fármacos, efeitos colaterais e assistência de enfermagem.
11. Código de ética e lei do exercício profissional.
12. Noções de administração e gerência.
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