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I – IDENTIFICAÇÃO 

Curso: BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – Turma Enfermagem 2017 

C.H. Teórica:  

C.H. prática: 420 horas 

Professor(es): Clodoaldo Tentes Côrtes, Silvana Rodrigues da Silva, Rosana Oliveira do 
Nascimento, Gardênia Menezes de Araújo, Nádia Cecília Barros Tostes, 
Vanessa da Silva Oliveira, Rosilda Alves Chamilco, Rafael Cleison Santos. 

 

 

II – EMENTA 

O contexto político, social e filosófico direcionado a saúde pública, meio ambiente e trabalho, os 

conteúdos programáticos emergem a partir do contexto coletivo, com uma abordagem crítica, 

enfatizando os conhecimentos fundamentais sobre saúde pública, políticas públicas de saúde e 

modelos assistenciais adotadas no país como o Sistema Único de Saúde (SUS), indicadores de 

saúde e programas de saúde direcionados a criança, mulher, adulto, trabalhador e idoso. Tem a 

finalidade de despertar e incorporar no acadêmico a ciência do cuidar e identificar o papel do 

enfermeiro como agente de intervenção nas condições de saúde do indivíduo, família e 

comunidade.  
 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

OBJETIVO GERAL 

- Dar subsídios ao acadêmico para que este desempenhe suas funções como profissional 

enfermeiro, com autonomia, conhecimento científico na área de saúde pública, dentro de uma 

visão crítica e técnico-reflexiva frente à assistência ao cliente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Capacitar o acadêmico de enfermagem de forma a atender as necessidades do cliente; 

- Dar subsídio para que o futuro profissional enfermeiro adquira conhecimento, habilidades 

técnicas administrativas a fim de prestar assistência de enfermagem ao cliente, bem como no que 

diz respeito à administração dos serviços de saúde; 

- Capacitar o acadêmico de enfermagem para prestar assistência integral à saúde da mulher, 

criança, adolescente, adulto e idoso; 

- Participar no desenvolvimento de ações educativas em saúde; 
- Participar na execução e avaliação de programas de saúde a serem desenvolvidas durante o 

estágio; 

- Execução de técnicas de enfermagem em saúde pública; 

- Capacitar o acadêmico para atuar nos programas de saúde preconizados pelo Ministério da 

Saúde; 

- Promover formação acadêmica voltada para pesquisa na área de saúde. 
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IV – METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, comunidade e escolas da 

área de abrangência, oferecendo condições aos acadêmicos de desenvolverem as atividades 

programadas. Ações a serem desenvolvidas: 

- Imunizações: aplicação de vacinas em crianças e adultos de acordo com o calendário proposto 

pelo Ministério da Saúde. Cuidados com exposição a produtos imunopreveníveis no preparo e 

aplicação do mesmo; 

Consultas de enfermagem voltada aos usuários dos Programas de Saúde da Atenção Básica: 

atendimento direto com indivíduos sadios e doentes, realizando anamnese e exame físico 

completo desse indivíduo para estabelecer as condutas e intervenções; 

- Ações educativas: discussão oral sobre diversos temas tais como: Doenças sexualmente 

transmissíveis – DST, pré-natal, aleitamento materno, cuidados com o recém-nascido, tabagismo, 

diabetes, hipertensão arterial, etc; 

- Coleta de PCCU (preventivo), visitas domiciliares em conjunto com as atividades da Estratégia 

Saúde da Família (comunidade adstrita a unidade de saúde e ao domicilio do usuário do serviço). 

 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I UNIDADE: Programa de atenção integral a saúde da Mulher 

- Saúde sexual e reprodutiva; 

- Controle do câncer cérvico uterino e de mama; 

- Assistência integral ao pré-natal de risco habitual; 

-- Assistência à mulher no puerpério; 

- Assistência à mulher no climatério e menopausa; 

- Imunização da mulher; 

- Realização de testes rápidos diagnósticos para sífilis, hepatites B e C, HIV; 

- Educação em Saúde; 

- ISTs/AIDS 

 

II UNIDADE: Programa de atenção integral a saúde da criança 

- Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos; 

- Imunização da criança; 

- Educação em saúde; 

- Controle das infecções respiratórias e doenças diarréicas – IRAs e DDA 

 

III UNIDADE: Programa de atenção integral a saúde do adolescente e pré-escolar 

- Imunização; 

- Educação em Saúde; 

- Ações educativas nas escolas; 

- Saúde sexual e reprodutiva; 

- ISTs/AIDS 

 

IV UNIDADE: Programa de atenção integral a saúde do adulto e idoso 

- Assistência ao cliente portador de doenças crônico-degenerativas; 

- Educação em saúde; 

- Saúde sexual e reprodutiva; 

- Imunização; 

- ISTs/AIDS; 

- Prevenção do câncer de próstata; 
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- Prevenção do câncer de útero e mama. 

 

V UNIDADE: Estratégia Saúde da Família. 

 

VI UNIDADE: Programa de controle de hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 

VII UNIDADE: Programa de controle de tuberculose e hanseníase. 

 

VIII UNIDADE: Administração dos serviços de saúde. 

 
 

 

VI – AVALIAÇÃO 

No decorrer do estágio a avaliação será formal em todo o processo de 

ensino/aprendizagem. As avaliações estarão voltadas para os objetivos do estágio, envolvendo 

conhecimentos, habilidades e atividades dos acadêmicos, bem como conteúdo das tarefas, e 

desempenho nas atividades práticas. 

No final do estágio os alunos serão avaliados pelo docente supervisor através de um 

instrumento de avaliação que contém domínios comportamentais, técnicos, científicos e 

procedimental, peculiares a cada campo de estágio.  

Os discentes/estagiários serão submetidos e avaliados por um exame de competências 

clínicas, através do OSCE (Objective structured Clinical examination), onde será abordado, em 

cenários e estações, as práticas vivenciadas nos campos de Estágio.   

VII – BIBLIOGRAFIA  

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário nacional de vacinação 2018. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao>. 

_______. Ministério da Saúde. Guia para o controle da Hanseníase. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento da Atenção Básica. 6 ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2002. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Atenção ao pré-natal de baixo risco.  Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Gestão e incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de 

assistência ao parto normal: versão resumida. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.  

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Saúde da Criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis


 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Controle dos cânceres do colo do útero e da mama.  2.ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais e reprodutivos: 

uma prioridade de governo. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 

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

Básica. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

_______. Ministério da Saúde. Manual técnico para controle da Tuberculose: cadernos de 

Atenção Básica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Diretrizes Nacionais para a Atenção integral à saúde de 

adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2010. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014. 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 

SILVA, Silvana de Oliveira et al. Consulta de enfermagem às pessoas com Diabetes Mellitus: 

experiência com metodologia ativa. Revista Brasileira de Enfermagem, [Internet], 2018, 

71(6):3281-6. Disponível: http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n6/pt_0034-7167-reben-71-06-

3103.pdf / . 

 

 

  

Assinatura do(a) Professor(a)  Coordenador(a) do Curso 

   

http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n6/pt_0034-7167-reben-71-06-3103.pdf%20/
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n6/pt_0034-7167-reben-71-06-3103.pdf%20/

