
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 167/2008   

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PORTO ALEGRE - RS, no uso de suas atribuições, por contrato celebrado com a FUNDAÇÃO 
CONESUL DE DESENVOLVIMENTO, retifica os editais nº 159/2008, 163/2008 e 165/2008 que passam 
a ter a seguinte redação, e não como constou: Em decorrência da autorização contida no Processo nº 
01.043459.08.0, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de 
Concursos Públicos, para provimento, mediante nomeação, em cargos dos Quadros de Cargos de 
Provimento Efetivo da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre, do Departamento 
Municipal de Habitação (DEMHAB), do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), do 
Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), da Fundação de Assistência Social e Cidadania 
(FASC), e do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
(PREVIMPA), conforme item 1.3 - Quadro de Cargos e cadastro reserva.  

1  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

(...)    

1.5 Escolaridade, exigências mínimas e/ou habilitação legal para o CP Professor 441 (Bloco2):  

15.Ensino Médio – Ciências 
da Computação 

Bacharelado em Análise de Sistemas ou em Computação ou 
em Informática ou em Processamento de Dados ou em 
Ciências da Computação, acrescido de formação pedagógica 
para atuar no Ensino Médio ou Pedagogia Multimeios e 
Informática Educativa 

(...)  

5 DAS INSCRIÇÕES

  

5.1  Período, Horário e Local. 
As inscrições serão realizadas via Internet, no site www.conesul.org, a partir das 00h00min do 

dia 09 de dezembro de 2008 até as 24h00min do dia 26 de dezembro de 2008 e, no mesmo 
período, no Centro de Ensino Conesul situado a Rua 12 de Outubro, nº 49, Bairro Partenon/Glória 
(consulte mapa de acesso

 

no site www.conesul.org), no horário das 09h às 16h, somente nos dias 
úteis.  

(...) 
ANEXO III  

CONTEÚDOS 

(...) 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

   

1. Assistência de Enfermagem em saúde mental: psicopatologias; manejo do paciente: deprimido, com 

transtorno de humor, esquizofrênico, em uso de substâncias psicoativas; relação de cuidado entre o 

técnico de enfermagem e o paciente psiquiátrico.  

2. Assistência de Enfermagem no pré-hospitalar: Mecanismo do trauma. Cinemática. Segurança e 

avaliação da cena. Priorização das vítimas. Priorização dos cuidados - Sistematização da assistência. 

Cuidados de Enfermagem ao paciente Politraumatizado, com lesões cerebrais traumáticas, Trauma 

cranioencefálico, Trauma Raquimedular, Trauma torácico, Trauma Abdominal, trauma músculo 

esquelético, Queimaduras. Cuidados de Enfermagem nas Urgências clínicas - Infarto Agudo do 

Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, Crise Convulsiva, Edema Agudo de Pulmão, Disfunções 

http://www.conesul.org
http://www.conesul.org
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respiratórias agudas, Crise Hipertensiva, Arritmias, Diabetes descompensada, Estados de Choque, 

Urgências Psiquiátricas, ginecológicas/obstétricas e pediátricas. Atendimento à parturiente e ao recém-

nascido. Assistência de enfermagem em: reanimação cárdio-pulmonar de acordo com as Novas 

Diretrizes de 2006, Técnicas de Imobilização. Controle das vias aéreas e ventilação - aspiração de 

secreções. Oxigenioterapia, verificação de sinais vitais, entubação traqueal e outros procedimentos de 

estabelecimento da permeabilidade da via aérea - material necessário e cuidados de enfermagem. 

Infusão de soluções e drogas utilizadas no pré-hospitalar (cuidados na administração e indicações), 

realização de Eletrocardiograma. Uso do DEA (desfibrilador esterno automático ou semi-automático). 

Instalação de acesso venoso periférico. Tipos de lesões e feridas e cuidados de enfermagem. Cuidados 

no transporte do paciente. Humanização na Assistência pré-hospitalar. Critérios de Classificação de 

Risco. Organização e montagem de Ambulância Básica. Limpeza e desinfecção de materiais utilizados 

no pré-hospitalar. Controle de Infecção e Biossegurança. Registros de Enfermagem. Códigos de 

comunicação.  

3. Assistência de Enfermagem no intra hospitalar:

 

Humanização do Atendimento Hospitalar. Acolhimento 

com classificação de Risco. Controle de Infecção Hospitalar. Biossegurança. Registros de enfermagem. 

Noções de Farmacologia aplicada à enfermagem, cálculos de administração de medicamentos e 

soluções, utilização de drogas, técnicas e vias de administração. Ressuscitação cárdio pulmonar - novas 

diretrizes 2006. Cuidados de Enfermagem no transporte intra-hospitalar do  paciente grave . Técnicas 

para a realização de Curativos  e  coberturas apropriadas - cuidados com feridas e lesões decorrentes do 

trauma, de evento clínico ou cirúrgico. Técnica e cuidados na realização do Eletrocardiograma. 

3.1 Assistência de enfermagem na sala de emergência: assistência de enfermagem ao paciente 

Politraumatizado - organização do box do paciente, limpeza e desinfecção. Recursos materiais de 

acesso rápido e facilitado, organização montagem e manutenção de: carro de parada, carro de 

procedimentos, bandejas. Montagem de paredes - gases e aspiração de cavidade oral e nasal. 

Monitorização dos sinais vitais. Atendimento sistematizado – definição de prioridades que comprometem 

a vida – ABCDE. Oxigenioterapia. Controle hídrico. Cuidados na administração de dieta enteral, 

hidratação por sonda. Instalação da Oximetria de pulso. Cuidados de enfermagem na prevenção de 

Hipotermia. Instalação de sangue e hemoderivados. Medidas de higiene e conforto. Preparo do paciente 

para cirurgia de craniotomia, laparotomia, fraturas expostas, queimaduras. Limpeza e desinfecção de 

materiais e equipamentos. Preparação para exames radiológicos - cuidados de enfermagem. Assistência 

de enfermagem nos traumas de Face, Traumas de Tórax, Traumas de Abdome, Traumas de 

Extremidades, Trauma Crâniencefálico,Estados de choque, Trauma músculo-esquelético, Trauma 

Raquimedular, Trauma em Queimaduras, Trauma na Gestante , Trauma Pediátrico e Trauma no idoso. 

3.2 Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos: com Insuficiência Respiratória, Dor pré cordial , 

Arritmias cardíacas, síncope, Crise Convulsiva, Crise Hipertensiva, Hipertermia, Dor abdominal,  

hemoptise, hematêmese, hiperglicemia , hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, perda de controle de 

esfícter, hemiplegia, hemiparesia. Paciente com dependência ou imobilizado. Assistência de enfermagem 

na emergência pediátrica clínica. Emergências Psiquiátricas, Emergências Obstétricas, Acidentes com 

animais peçonhentos. Intoxicações agudas, intoxicações por álcool e drogas. Doenças Transmissíveis de 

notificação compulsória tais como: meningite, tuberculose, varicela, sarampo, rubéola, leptospirose e 

Dengue - identificação e cuidados de enfermagem. Competências do Técnico de Enfermagem e 
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cuidados de enfermagem em Bloco Cirúrgico e na Sala de Recuperação. 

3.3 Assistência de Enfermagem ao paciente crítico adulto e pediátrico: organização e limpeza da 

Unidade do paciente. Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos. Registros de enfermagem. 

Cuidados de enfermagem na instalação e/ou manutenção de: monitorização não invasiva, drenos, 

catéteres e sondas vesical, nasogástrica ou nasoentérica, acesso venoso periférico e central, 

oxigenioterapia, oximetria de pulso. Cuidados de Enfermagem com tração manual, cutânea e 

esquelética. Cuidados com o paciente com fixador externo. Hidratação e dietas por Via oral ou por 

sonda. Cuidados com o paciente crítico em ventilação mecânica. Controle de eliminações e ingesta. 

Cuidados de enfermagem com cateter de Swan Ganz, PVC, catéter central e derivações ventriculares, 

PAM. Cuidados na instalação de sangue e hemoderivados. Cuidados na administração de drogas e 

soluções vasoativas , trombolíticas, analgesia, sedação e antibioticoterapia. Cálculo de administração de 

medicamentos e soluções em UTI. Medidas de higiene e conforto. Cuidados com pacientes portadores 

de distúrbios renais utilizando métodos dialíticos em UTI. Assistência de enfermagem ao paciente  

queimado grave, adulto e pediátrico.  

4. Assistência de Enfermagem na neonatologia e pediatria: avaliação do neonato: admissão, controle dos 

sinais vitais; cuidados com RN (recém nascido) normal: técnica de banho, medidas antropométricas, 

crede, vitamina K, vacina hepatite, manutenção da temperatura corporal, cuidados com o coto umbilical; 

RN de alto risco: técnicas gerais na assistência de enfermagem em sala de parto, na UTI neonatal, na 

incubadora, sondagem gástrica; técnicas especiais de assistência de enfermagem ao RN de alto risco: 

em apnéia, em reanimação neonatal, na intubação, na aspiração endotraqueal, em oxigênioterapia, na 

drenagem de tórax, no cateterismo umbilical, em fototerapia, na exsangüíneo-transfusão; assistência às 

famílias de RN de alto risco; técnicas de profilaxia das infecções; técnicas de coleta de material para 

exames de laboratório; administração de medicamentos em UTI neonatal; humanização. Vírus sincicial 

respiratório: medidas de bloqueio e cuidados de enfermagem; reanimação cardiopulmonar em crianças e 

lactentes; displasia broncopulmonar; Imunizações; Hidrocefalia, cuidados de enfermagem com derivação 

ventricular externa, cuidados de enfermagem no pós-operatório de derivação peritonial; HIV +; Diabetes 

Mellitus tipo 1; Abuso e negligência infantil; administração de medicamentos a criança. O que são 

vacinas especiais; conservação e administração.  

5. Assistência de Enfermagem em gineco-obstetrícia: assistência de enfermagem ao paciente portador 

de ferida; Ética profissional; angina pectoris; Infarto agudo do miocárdio; Endocardite – miocardite – 

pericardite; Pneumonia; Enfisema pulmonar; Acidente Vascular Cerebral; Traumatismo craniencefálico; 

Insuficiência Renal aguda; cuidados de enfermagem em processos cirúrgicos: traqueotomia, drenagem 

de tórax, histerectomia, colpoperineoplastia, mastectomia; cuidados de enfermagem no pré-natal, parto e 

puerpério, e ao RN. Aleitamento materno: aspectos gerais, principais dificuldades e seu manejo. 

Acolhimento; preparo para o parto e nascimento humanizado; fatores de risco; BCF, exames 

laboratoriais, vacinas; orientações assistenciais por profissional. Síndromes hipertensivas da gravidez; 

síndromes hemorrágicas; trabalho de parto prematuro; toxoplasmose; rubéola; citomegalovírus; sífilis; 

hepatites B e C; HIV; hipertensão arterial crônica; diabetes mellitus. Atenção institucional ao parto; 

assistência à mulher e acompanhamento durante o trabalho de parto; controle da dor; assistência a 

mulher no parto normal, cesárea, anestesia, parto de gestação de alto risco, abortamento, e puerpério; 
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assistência imediata ao RN; assistência a mulher com HIV durante o parto e puerpério.  

6. Assistência de Enfermagem na atenção básica: vacinação: esquema vacinal - intervalos e idades; rede 

de frio - conceito de Rede de Frio; equipamentos da Rede de Frio. (geladeira doméstica - cuidados 

básicos), situações de emergência; Imunobiológicos sob Suspeita (caixa térmicas - cuidados básicos e 

organização da caixa térmica). Atenção a saúde do recém nascido e criança: atenção a saúde da criança 

de 0 a 5 anos; Triagem neonatal – Normas e recomendações para a organização e execução da coleta 

de amostras. Atenção a saúde dos adolescentes - metodologias para o trabalho educativo com 

adolescentes. Educação para a saúde sexual e reprodutiva. Estatuto da criança e do adolescente. 

Atenção a saúde da mulher: prevenção do câncer de mama e de útero; doenças sexualmente 

transmissíveis, planejamento familiar; pré-natal; aleitamento materno. Atenção à saúde da pessoa idosa:  

humanização e acolhimento à pessoa idosa na atenção básica; promoção de hábitos saudáveis; 

avaliação global da pessoa idosa na atenção básica; suporte familiar e social. Estatuto do Idoso. Atenção 

a saúde do adulto: Diabetes Melitus: conceito do Diabetes Melitus; epidemiologia do Diabetes; cuidado 

integral ao paciente com diabetes e sua família; classificação do diabetes; prevenção do diabetes; 

conservação e transporte de insulina; técnica de aplicação de insulina. Hipertensão Arterial Sistêmica: 

epidemiologia da hipertensão; medida da pressão arterial;  tratamento não-farmacológico; considerações 

sobre a hipertensão em populações especiais. Violência Intrafamiliar: fatores de risco para a violência 

intrafamiliar; lidando com situações de violência; violência contra crianças e adolescentes; violência 

contra a mulher; os homens e a violência; violência contra o idoso; violência contra pessoas portadoras 

de deficiência física; estratégias e compromissos para a prevenção da violência.  

7. Atuação da enfermagem na vigilância epidemiológica: Doenças de Notificação Compulsória. Sistemas 

de Informacao em Saude. Dengue: aspectos clínicos; caso com suspeita de dengue e atendimento de 

enfermagem ao paciente com suspeita de dengue. HIV, Hepatites e outras Doenças Sexualmente 

Transmissíveis: A Unidade Básica de Saúde e o manejo do HIV, Hepatites e outras DST; ações de 

prevenção ao HIV e outras DST na atenção básica à saúde. Hanseníase; Influenza (gripe); Leptospirose; 

Meningites; Poliomielite; Raiva; Rubéola; Sarampo; Sífilis Congênita; Síndrome da Rubéola Congênita; 

Tétano Acidental; Tétano Neonatal; Tuberculose; Varicela/Herpes Zoster.   

8. Atuação da enfermagem no controle de infecção, processamento de materiais e biossegurança: 

formas de transmissão e cadeia epidemiológica das infecções hospitalares; processos de limpeza, 

desinfecção e esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares e cuidados como ambiente de centro 

cirúrgico; central de material e esterilização; paramentação cirúrgica; importância no controle de infecção 

em centro cirúrgico; os germes e a origem das infecções; como nos proteger durante nosso trabalho; 

higienização das mãos; higienização do ambiente; preparo dos materiais para uso no atendimento ao 

paciente; preparo do ferimento, pele ou mucosas do paciente; acidente com sangue e/ou secreções – 

atendimento do profissional exposto; coleta seletiva dos resíduos sólidos de saúde.    

9. Política de Saúde e Legislação:

 

9.1 Sistema Único de Saúde: artigos 196 a 200 da Constituição federal; legislação e normatização do 
SUS - conceitos básicos; financiamento; controle social e pacto pela saúde. Lei nº 8080, de 19 de 
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setembro de 1990. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro 
de 2006.                                 
9.2 Política Nacional de Humanização: Humaniza SUS. 
9.3 Política Nacional da Atenção Básica: Portaria 648 de 28 de março de 2006. 
9.4 Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência e Política Nacional de 
Atenção Urgências: Portaria nº 2048/GM em 05 de novembro de 2002 e Portaria nº 1863/GM do 
Ministério da Saúde de 29/09/2003 que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 
implantada em todas as Unidades Federadas, respeitadas as competências das três esferas. 
9.5 Legislação e Ética na Enfermagem: regulamentação do exercício de Enfermagem e código de ética 
dos profissionais de enfermagem. Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Lei 7.498, de 25 de junho 
de 1986. 
... 

ENFERMEIRO

  

1. Assistência de Enfermagem em saúde mental: papéis e funções do enfermeiro psiquiátrico; 

relacionamento terapêutico entre enfermeiro e paciente; prevenção e manejo do comportamento 

agressivo. 

2. Assistência de Enfermagem no Pré-hospitalar: Gerenciamento de Enfermagem. Registros de 

Enfermagem. Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos/Educação Continuada/Núcleo de 

educação em urgência. Humanização do atendimento. Competências do Enfermeiro no atendimento Pré 

Hospitalar. Controle de Infecção. Biosegurança. Cuidados com materiais e equipamentos. Frotas e 

veículos: tipos de Ambulância de transporte, materiais e equipamentos necessários. Organização e  

montagem de Ambulância Básica e avançada. Limpeza e desinfecção de materiais utilizados no pré-

hospitalar.  Prevenção do Trauma, Cinemática,Mecanismo do Trauma, Segurança da Cena, Atendimento 

em Situações de Acidentes com Múltiplas Vítimas e de Desastres, Métodos de Triagem, Acidentes com 

Produtos Perigosos, Transporte Aéreo de Pacientes Graves, Salvamento em Locais de Difícil Acesso. 

Fisiopatologia, sinais e sintomas e cuidados de enfermagem em situações de: reanimação cárdio 

pulmonar - novas diretrizes 2006. Atendimento sistematizado ao Politraumatizado. Assistência de 

Enfermagem no atendimento a Traumas: trauma cranioencefálico, trauma raquimedular, trauma torácico, 

trauma abdominal, trauma músculo-esquelético, queimaduras, quase afogamento, choque elétrico, 

choque, lesões cerebrais traumáticas, trauma pediátrico, trauma no idoso, trauma na gestante, Infarto 

Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, Crise Convulsiva, Edema Agudo de Pulmão, DBPOC, 

Asma, Crise Hipertensiva, Arritmias, Urgências Psiquiátricas, ginecológicas, obstétricas (cuidados à 

parturiente e recém-nato) e pediátricas. Farmacologia aplicada à enfermagem: drogas, administração de 

medicações e soluções. Funcionamento e cuidados com o desfibrilador Externo Manual Automático. 

Códigos de comunicação  

3. Assistência de enfermagem no Intra-hospitalar – Emergências:

 

Acolhimento com classificação de 

Risco, Gerenciamento dos serviços de enfermagem. Competências e Habilidades do enfermeiro em 

emergência. Sistematização da assistência de enfermagem. Educação Continuada. Humanização do 

atendimento hospitalar. Prevenção e controle de Infecção Hospitalar. Biosegurança. Cuidados com a 

manutenção da integridade da pele e ostomias - curativos e coberturas em lesões e feridas. 

Farmacologia aplicada à enfermagem - administração de medicamentos e soluções para adulto e 

pediatria na emergência. Assistência de Enfermagem nos exames de radioimagem. Atendimento 

sistematizado ao politraumatizado - avaliação inicial, priorização de múltiplas vítimas, priorização de 

cuidados - ABCDE do atendimento no trauma. Registros de Enfermagem. Semiologia em enfermagem. 

Transporte intra-hospitalar do paciente crítico - cuidados de Enfermagem. Manobras de Ressuscitação 
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Cardiopulmonar - novas diretrizes de 2006.   

3.1 Assistência de Enfermagem no atendimento das emergências traumáticas: Conhecimento da 

fisiopatologia do agravo e cuidados de enfermagem: politrauma, traumas de face, traumas de tórax, 

traumas de abdomen, traumas de extremidades, trauma crânioencefálico, trauma músculo-esquelético, 

trauma raquimedular, queimaduras, choque hemorrágico, trauma no idoso, trauma na gestante, quase 

afogamento, choque elétrico.   

3.2 Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos: Conhecimento da fisiopatologia do agravo e 

cuidados de enfermagem: Infarto Agudo do Miocárdio, Angina Instável, Acidente Vascular Cerebral,  

Arritmias, Crise Convulsiva, Edema Agudo de Pulmão, Crise Hipertensiva, Septicemia, Arritmias 

Cardíacas, Aneurisma, DBPOC, Asma e demais disfunções respiratórias, Choques, Diabetes 

descompensada. Acidentes com animais peçonhentos, Intoxicações agudas, Hemorragia Digestiva. 

Doenças Transmissíveis agudas: meningite, tuberculose, varicela, sarampo, rubéola, dengue, 

leptospirose. Intoxicações por álcool e drogas. Emergência obstétrica. Emergência Pediátrica. 

Emergência Psiquiátrica.  

3.3 Assistência de Enfermagem ao paciente cirúrgico: cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico no 

período trans/intra-operatório, administração e funcionamento do Bloco Cirúrgico. Assistência de 

enfermagem na Sala de recuperação pós-anestésica - administração e funcionamento da sala, cuidados 

de enfermagem.   

3.4 Assistência de Enfermagem ao paciente crítico adulto e pediátrico: aspectos da fisiologia normal, 

disfunções e traumas, alterações neurológicas, metabólicas, cardíacas, respiratórias, clínicas e 

cirúrgicas. Gerenciamento de uma unidade intensiva, Competências e habilidades do enfermeiro 

intensivista. Sistematização da assistência de enfermagem em UTI. Cuidados na administração de 

drogas e soluções vasoativas , trombolíticas, analgesia, sedação e antibioticoterapia. Monitorização não 

invasiva. Inserção de cateteres de acesso periférico (PICC). Avaliação Neurológica. Sondagem vesical. 

Sondagem gástrica e nasoentérica. Alterações nutricionais do paciente intensivo - administração de 

dietas enterais, parenterais e hidratação. Controle e monitorização da Dor. Cuidados de Enfermagem 

com Tração manual, cutânea e esquelética. Cuidados com o paciente com fixador externo. Medidas de 

prevenção e controle de infecção. Biossegurança. Ventilação mecânica e cuidados de enfermagem. 

Oxigenioterapia. Ventilação não invasiva – CPAP, BIPAP, ventiladores acoplados à máscara. Derivações 

ventriculares - cuidados de enfermagem. Instalação de PVC e cuidados de enfermagem; Cateter Swan-

Ganz, Pressão Arterial Média, Cateter central. Cuidados com pacientes portadores de distúrbios renais 

utilizando métodos dialíticos em UTI. Realização de eletrocardiograma. Assistência de enfermagem ao 

paciente queimado grave, adulto e pediátrico. Captação de órgãos - papel do Enfermeiro. Cuidados de 

enfermagem com o paciente imobilizado e dependente.  

4. Assistência de Enfermagem na neonatologia e pediatria: avaliação do neonato: admissão, exame 

físico e reatividade, controle dos sinais vitais; cuidados com RN (recém nascido) normal: técnica de 

banho, medidas antropométricas, aspiração de VAS, crede, vitamina K, vacina hepatite, manutenção da 
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temperatura corporal, cuidados com o coto umbilical; RN de alto risco: patologias mais freqüentes e 

técnicas gerais na assistência de enfermagem em sala de parto, na UTI neonatal, na incubadora, 

sondagem gástrica; técnicas especiais de assistência de enfermagem ao RN de alto risco: em apnéia, 

em reanimação neonatal, na intubação, na aspiração endotraqueal, em oxigênioterapia, na drenagem de 

tórax, no cateterismo umbilical, em fototerapia, na exsangüíneo-transfusão; assistência às famílias de RN 

de alto risco; planejamento da alta; taxonomia propostos pela NANDA; técnicas de profilaxia das 

infecções; administração de medicamentos em UTI neonatal; humanização. Vírus sincicial respiratório: 

medidas de bloqueio e cuidados de enfermagem; reanimação cardiopulmonar em crianças e lactentes. 

Displasia broncopulmonar. Imunizações. Hidrocefalia. Cuidados de enfermagem com derivação 

ventricular externa, cuidados de enfermagem no pós-operatório de derivação peritonial; HIV +; Diabetes 

Mellitus tipo 1. Abuso e negligência infantil. Administração de medicamentos a criança. O que são 

vacinas especiais; qual o grupo de vacinas especiais; indicações das diversas vacinas especiais; 

conservação.  

 5. Assistência de Enfermagem em gineco-obstetrícia: alimentação da gestante e da nutriz. Aleitamento 

materno: aspectos gerais, principais dificuldades e seu manejo.   Acolhimento; preparo para o parto e 

nascimento humanizado; fatores de risco; roteiro primeira consulta, exame físico; acompanhamento 

crescimento fetal, BCF, exames laboratoriais, vacinas; orientações assistenciais por profissional. 

Síndromes hipertensivas da gravidez; síndromes hemorrágicas; trabalho de parto prematuro; alteração 

no líquido amniótico; toxoplasmose; rubéola; citomegalovírus; sífilis; hepatites B e C; HIV; hipertensão 

arterial crônica; diabetes mellitus. Atenção institucional ao parto; preparação para o parto; assistência à 

mulher e acompanhamento durante o trabalho de parto; controle da dor; assistência à mulher no parto 

normal, cesárea, anestesia, parto de gestação de alto risco, abortamento, e puerpério; assistência 

imediata ao RN; assistência à mulher com HIV durante o parto e puerpério.  

6. Assistência de Enfermagem na atenção básica: Vacinação: esquema vacinal - intervalos e idades; 

rede de frio - conceito de Rede de Frio; equipamentos da Rede de Frio. (geladeira doméstica - cuidados 

básicos), situações de emergência; Imunobiológicos sob Suspeita (caixa térmicas - cuidados básicos e 

organização da caixa térmica). Consulta de enfermagem: consulta de enfermagem ao recém nascido e 

criança: atenção a saúde da criança de 0 a 5 anos. Triagem neonatal – Normas e recomendações para a 

organização e execução da coleta de amostras. Consulta de enfermagem a adolescentes - metodologias 

para o trabalho educativo com adolescentes. Educação sexual e reprodutiva. Estatuto da criança e do 

adolescente. Consulta de enfermagem a mulher: detecção precoce e prevenção ao câncer de colo 

uterino; protocolo de rastreamento do câncer de mama; doenças sexualmente transmissíveis; 

planejamento familiar; pré-natal de baixo risco; aleitamento materno. Consulta de enfermagem a pessoa 

idosa: humanização e acolhimento à pessoa idosa na atenção básica; promoção de hábitos saudáveis; 

avaliação global da pessoa idosa na atenção básica; suporte familiar e social. Estatuto do Idoso. 

Consulta de enfermagem ao adulto: Diabetes Melitus - conceito do Diabetes Melitus; epidemiologia do 

Diabetes; cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família; classificação do diabetes; prevenção 

do diabetes; conservação e transporte de insulina; técnica de aplicação de insulina. Hipertensão Arterial 

Sistêmica: epidemiologia da hipertensão; medida da pressão arterial; critérios diagnósticos e 

classificação da hipertensão arterial; tratamento não-farmacológico; considerações sobre a hipertensão 
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em populações especiais. Violência Intrafamiliar: fatores de risco para a violência intrafamiliar; lidando 

com situações de violência; violência contra crianças e adolescentes; violência contra a mulher; os 

homens e a violência; violência contra o idoso; violência contra pessoas portadoras de deficiência física; 

estratégias e compromissos para a prevenção da violência.  

7. Atuação da enfermagem na vigilância epidemiológica: Doenças de Notificação Compulsória. Sistemas 

de Informação em Saúde. Dengue: aspectos clínicos; caso com suspeita de dengue e atendimento de 

enfermagem ao paciente com suspeita de dengue. HIV, Hepatites e outras Doenças Sexualmente 

Transmissíveis: A Unidade Básica de Saúde e o manejo do HIV, Hepatites e outras DST; ações de 

prevenção ao HIV e outras DST na atenção básica à saúde. Hanseníase; Influenza (gripe); Leptospirose; 

Meningites; Poliomielite; Raiva; Rubéola; Sarampo; Sífilis Congênita; Síndrome da Rubéola Congênita; 

Tétano Acidental; Tétano Neonatal; Tuberculose; Varicela/Herpes Zoster.  

8. Atuação da enfermagem no controle de infecção; processamento de materiais e biosegurança: 

critérios diagnósticos, classificação, formas de transmissão e cadeia epidemiológica das infecções 

hospitalares; processos de limpeza, desinfecção e esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares e 

cuidados como ambiente de centro cirúrgico; central de material e esterilização; reprocessamento e 

reutilização de produtos de uso único; paramentação cirúrgica; procedimentos invasivos por 

endoscópios, vídeo-cirúrgico e energizados; importância no controle de infecção em centro cirúrgico; os 

germes e a origem das infecções; como nos proteger durante nosso trabalho. Higienização das mãos; 

higienização do ambiente; preparo dos materiais para uso no atendimento ao paciente; preparo do 

ferimento, pele ou mucosas do paciente; acidente com sangue e/ou secreções – atendimento do 

profissional exposto; coleta seletiva dos resíduos sólidos de saúde.  

9. Políticas de Saúde e Legislação:

 

9.1. Sistema Único de Saúde: artigos 196 a 200 da Constituição federal; legislação e normatização do 
SUS - conceitos básicos; financiamento; controle social e pacto pela saúde. Lei nº 8080, de 19 de 
setembro de 1990. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro 
de 2006.                                 
9.2 Política Nacional de Humanização: HumanizaSUS. 
9.3 Política Nacional da Atenção Básica: Portaria 648 de 28 de março de 2006. 
9.4 Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência: Portaria nº 2048/GM em 
05 de novembro de 2002. 
9.5 Legislação e Ética na Enfermagem: regulamentação do exercício de Enfermagem e código de ética 
dos profissionais de enfermagem. Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Lei 7.498, de 25 de junho 
de 1986. 
9.6 Lei Orgânica da Assistência Social: Lei 8742/93 
9.7 Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
9.8 Estatuto do Idoso – Lei 10741/03 
9.9 Estatuto da Criança e Adolescente – Lei 8069/80  

Porto Alegre, 15 de Dezembro de 2008.   
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