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1 INTRODUÇÃO 

  

Segundo a Lei nº 11.788 que dispõe sobre estágio de estudantes no Brasil 

(2008) em seu capítulo I, estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo dos educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Bordenave e Pereira (2002) afirmam que a aprendizagem é um processo 

integrado, no qual toda pessoa se mobiliza de maneira orgânica, e um processo 

qualitativo, pela qual ela fica melhor preparada para novas aprendizagens e o ensino 

consiste na resposta planejada às exigências naturais do processo de 

aprendizagem, sendo mais importante o professor acompanhar a aprendizagem do 

estudante do que se concentrar demasiadamente no assunto a ser ensinado. É a 

resultante de uma relação pessoal do professor com o acadêmico. 

Alarcão e Rua (2005), sobre a aprendizagem do estudante, evidenciam que 

ninguém pode aprender pelo acadêmico, daí o seu papel como principal ator, 

competindo-lhe também inserir-se progressivamente nas atividades e desenvolver 

competências, o que envolve aprender rotinas e técnicas, desenvolver capacidades 

de comunicação e construir atitudes deontológicas.  

Quanto ao papel do professor responsável pelo estágio obrigatório 

supervisionado (EOS) no processo de ensino e aprendizagem, deve ser facilitador e 

incentivador do papel que se espera do estudante, deve ajudá-lo a fazer uma leitura 

compreensiva da realidade, além de apoiar na inserção da vida profissional e avaliar 

suas capacidades e competências.  

Esse Manual apresenta aos acadêmicos e supervisores de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) do Curso de Enfermagem da 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), informações e normalizações para 

realização dos estágios, forma de divisão dos grupos de acadêmicos, horários, 

aprovação e reprovação, frequência, clínicas e locais para sua realização, avaliação 

individual, Resolução CONSEPE Nº 06/2005, divisão de clínicas por período, 

objetivos, condutas e comportamento, além da lista de materiais e artigos 

necessários. 
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Também estão disponíveis todas as fichas necessárias para preenchimento 

durante realização do ECSO como para Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), avaliação individual, atividades diárias, Resolução COFEN Nº 

441/2013 que dispõe sobre participação do Enfermeiro na supervisão de atividade 

prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes níveis da formação 

profissional de Enfermagem, fluxograma e conduta em caso de acidente com o 

acadêmico durante realização do estágio. 

 

2 OBJETIVOS  

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Preparar o acadêmico para o trabalho produtivo através da prática do 

cuidado de enfermagem aos ciclos vitais dos indivíduos ou grupos, enfatizando seu 

contexto social, com vivências familiares e em comunidade, sob um olhar ético, 

critico e reflexivo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Criar condições para construção e integração do conhecimento das 

atividades desenvolvidas ao cliente em nível primário, secundário e 

terciário de atenção à saúde;  

b) Compreender os processos de relação e inter-relação entre as 

necessidades físicas, espirituais, econômicas e psicossociais dos 

clientes nas diversas clínicas do campo de estágio; 

c) Resgatar o conhecimento das necessidades humanas, sociais e dos 

aspectos técnico-científicos, exemplificando-os e relacionando-os nas 

situações solicitadas, com a possibilidade da intervenção de 

enfermagem;  

d) Condicionar a expressão com precisão crescente, oral e por escrito, nas 

atividades propostas;  

e) Desenvolver habilidades e segurança no acolhimento do cliente, no 

desempenho das atividades procedimentais através de instrumentos e 

materiais;  

f) Desenvolver atenção e cuidado com o material biológico;  
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g) Estimular o respeito ao cliente e suas particularidades; 

h) Comportar-se com ética e humanização em campo de estágio; 

i) Participar das atividades individuais e de grupos, contribuindo para a 

construção pessoal e coletiva do conhecimento;  

j) Manter relacionamento participativo com os colegas, docentes e 

servidores, dentro da ética profissional;  

k) Integrar o itinerário formativo do discente; 

l) Promover o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida 

cidadã e para o trabalho; 

m) Acompanhar e posicionar-se no processo, em atividades de auto e 

hetero avaliação.  

 

3 APRESENTAÇÃO 

  

3.1 MODALIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

3.1.1 Estágio curricular supervisionado I no 8° período – 300 horas: 

a) Clínica médica: 30 horas; 

b) Ambulatório dermatológico de lesões: 60 horas; 

c) Saúde mental: 30 horas; 

d) Saúde Pública: 180 horas. 

 

3.2.2 Estágio curricular supervisionado II no 9° período – 500 horas: 

a) Clínica médica: 110 horas; 

b) Ambulatório dermatológico de lesões: 70 horas; 

c) Urgência e Emergência: 30 horas; 

d) Pediatria: 40 horas; 

e) Administração Hospitalar: 100 horas; 

f) Unidade de Clínica Cirúrgica (UCC), Centro Cirúrgico (CC), Sala para 

Recuperação Anestésica (SRPA) e Centro de Material Esterilizado 

(CME): 90 horas; 
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g) Ginecologia e Obstetrícia (centro obstétrico, maternidade, e puerpério): 

60 horas. 

 

3.2 CONDIÇÕES BÁSICAS PARA EFETIVAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: 

a) Matrícula e frequência regular do discente no curso de Enfermagem; 

b) Celebração de termo de compromisso entre o discente, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino, para estágios 

extramuros; 

c) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso, para estágios extramuros; 

d) Cópia dos seguintes documentos: Identidade e CPF; comprovante de 

endereço; declaração de matricula; histórico escolar do curso de 

graduação em enfermagem; 01 foto 3x4, cópia de cartão de vacina 

atualizado, somente para o Estágio Obrigatório Supervisionado I, e 

crachá; 

e) Para a realização de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório o (a) 

acadêmico (a) terá que ser aprovado previamente em Fundamentos de 

Enfermagem e Semiologia / Semiotécnica e em: 1) Urgência e 

Emergência; 2) Saúde Mental; 3) Pediatria; 4) Administração Hospitalar; 

5) Unidade de Clínica Cirúrgica (UCC), Centro Cirúrgico (CC) e Centro 

de Material Esterilizado (CME); 6) Ginecologia e Obstetrícia (centro 

obstétrico, sala de parto, maternidade, e puerpério) e 7) Saúde Pública o 

acadêmico só poderá ser escalado e realizar se aprovado previamente 

nas disciplinas 1) Enfermagem em Alta Complexidade / Urgência; 2) 

Saúde Mental; 3) Enfermagem Pediátrica; 4) Administração em 

Enfermagem; 5) Enfermagem Cirúrgica e Centro de Material 

Esterilizado; 6) Enfermagem Materno Infantil I e II e 7) Saúde Coletiva I 

e II consecutivamente; 

f) O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor/supervisor da UNIVALE. 

 

3.3 ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
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3.3.1 Coordenação do Curso de Enfermagem: 

a) Coordenar e articular as atividades de estágio, realizar reuniões com 

professores responsáveis/supervisores e estagiários, informando quais às 

habilidades e competências o Enfermeiro deve adquirir;  

b) Divulgar e apresentar as atividades e normas de ECSO aos acadêmicos 

do curso de Enfermagem; 

c) Fornecer parecer sobre a abertura de novos campos de ECSO; 

d) Acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio com o 

professor responsável pelos mesmos;  

e) Participar do processo de construção metodológica do ECSO, realizado 

pelo professor responsável;  

f) Acompanhar a elaboração e cumprimento do cronograma das atividades 

a ser desenvolvida pelo professor responsável, nas respectivas atividades 

de estágio;  

g) Convocar os professores responsáveis pelos Estágios para reuniões, 

quando houver necessidade;  

h) Encaminhar ao Setor de Estágio / espaço A3, respectivamente 

homologados e deferidos pelo Colegiado do Curso, os 

Termos de Compromisso de Estágio e os processos de Aproveitamento 

de Atividades Profissionais como Estágio Curricular; 

i) Ser a referência para a Secretaria Acadêmica sobre os registros que 

documentam as atividades de estágio;  

j) Representar o Curso de Enfermagem nas discussões sobre estágio. 

 

3.3.2 Professor gestor acadêmico de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Enfermagem: 

a) Propor o processo de construção metodológica do desenvolvimento do 

estágio;  

b) Elaborar o cronograma e acompanhar o cumprimento das atividades a 

serem desenvolvidas pelos professores supervisores e discentes;  

c) Lançar a frequência no diário e as avaliações realizadas. Ao final de cada 

semestre letivo enviar para a Secretaria Acadêmica, via Coordenador de 

Estágio;  
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d) Ser referência para o acadêmico nas questões acadêmicas relacionadas 

ao estágio; 

e) Elaborar o plano de estágio e o manual do acadêmico.  

 

3.3.3 Professor Supervisor do Estágio: 

a) Acompanhar e avaliar o estudante durante todo o período do Estágio 

Curricular Supervisionado, respeitando os critérios e as especificidades 

propostas no desenvolvimento do mesmo;  

b) Acompanhar o cumprimento das normas disciplinares da instituição 

concedente e da UNIVALE;  

c) Participar da elaboração do Plano de Estágio para que o acadêmico 

possa desenvolver as competências, habilidades e capacidades 

estabelecidas no Projeto Pedagógico;  

d) Esclarecer aos acadêmicos os propósitos do Estágio Curricular 

Supervisionado, bem como sua dinâmica, forma de avaliação e 

cronograma das atividades a serem desenvolvidas;  

e) Acompanhar e avaliar o estagiário durante o período de realização do 

estágio;  

f) Participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso, 

Coordenador de Estágio e/ou solicitá-las quando necessário;  

g) Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regulamento de estágio.  

 

3.3.4 Estagiário: 

a) Cumprir o estágio obrigatório no tempo e período definido no projeto 

pedagógico do curso;  

b) Cumprir com assiduidade o cronograma de estágio;     

c) Desenvolver as atividades do Plano de Estágio sob a orientação do 

professor supervisor;  

d) Apresentar sugestões que possam contribuir para a superação das 

situações-problema, respeitando os princípios hierárquicos, para a 

melhoria da qualidade do Estágio Curricular Supervisionado;  

e) Zelar pelo equipamento e material dos campos onde se realizam os 

Estágios Curriculares Supervisionados;  



14 

 

 

f) Apresentar comprovante de vacinação das vacinas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde, para a faixa etária, para início das atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado I;  

g) Preencher e entregar o Termo de Compromisso do Estágio (TCE) no 

prazo determinado pela Gestão acadêmica de estágio curricular 

supervisionado obrigatório., no caso de estágio extramuros (conforme 

fluxograma descrito na Resolução CONSEPE nº. 15/2015);  

h) Notificar acidentes perfurocortantes ao professor supervisor, para que o 

mesmo se encarregue de informar ao Setor de Biossegurança da 

UNIVALE; 

i) Obedecer aos horários de estágio e nunca atuar sem supervisão; 

j) Conhecer e cumprir o Regulamento de estágio. 

 

3.3.5 Colegiado de Curso e NDE: 

a) Aprovar o Regulamento do Estágio para o curso de Enfermagem, em 

consonância com as legislações e normas vigentes; 

b) Apreciar os Planos de Estágio Curricular Supervisionado;  

c) Julgar os casos omissos que envolvam situações relacionadas ao Estágio 

Curricular, não previsto no Regulamento de estágio. 

 

3.3.6 Compete ao Setor de Estágio / Espaço A3 da UNIVALE: 

a) Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para estágio 

supervisionado; 

b) Orientar e preparar o professor Coordenador sobre aspectos legais, fluxos 

de documentos e informações pertinentes ao estágio;  

c) Providenciar, quando necessário ou solicitado, a realização de convênios 

com pessoas jurídicas de direito público e privado, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em 

conselhos de fiscalização profissional, para fins de estágio; 

d) Estabelecer controle de vigência dos convênios, analisando-os 

periodicamente e verificando a necessidade ou não de sua renovação; 

e) Manter cadastro das entidades que constituem campo de estágio a partir 

de convênios celebrados com a UNIVALE; 
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f) Disponibilizar a lista de entidades conveniadas para os professores 

Coordenadores de estágio, quando solicitado; 

g) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) de cada estagiário, 

providenciar e arquivar uma cópia do TCE.  

 

3.4 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Em conformidade com o PPC, a avaliação do estágio deverá ser processual e 

formativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, obedecidos 

aos critérios estabelecidos no Regulamento para estágio.  

A avaliação do ECSO visa verificar se os objetivos propostos na elaboração 

do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para tal, são 

propostos os protocolos de avaliação específicos, constantes do Regulamento de 

Estágio do curso de Enfermagem.  

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entregará 

ao supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme as normas 

definidas neste Manual.  

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e à Instituição 

cedente, uma avaliação da atividade de Estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados.  

São critérios de avaliação dos Estágios:  

I. Seminário Integrador; 

II. Acompanhamento global; 

III. Tecendo saberes; 

IV. Domínio de conteúdos conceituais;  

V. Elaboração de portfólio, relatórios ou estudo de casos;  

VI. Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no local 

de trabalho, frequência e pontualidade);  

VII. Cumprimento das normas de Estágio;  

VIII. Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, 

argumentação, habilidade, criatividade, comprometimento, 

desempenho);  

IX. Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos 

para a concretização do planejamento proposto;  
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X. Avaliação do supervisor ou preceptor;  

XI. Segurança ao ler e escrever;  

XII. Interesse, dedicação, dinâmica e criatividade.  

 

3.4.1 Critérios e metodologia de avaliação da aprendizagem do estagiário 

 

O estagiário é avaliado durante a realização das atividades de estágio. O 

professor supervisor deverá proporcionar ao acadêmico a reflexão sobre as 

atividades desenvolvidas, fazendo as intervenções e a interlocução entre teoria e 

prática. Como atividade de acompanhamento é obrigatória a participação do 

estagiário nas estratégias definidas pelo respectivo estágio. 

O desempenho do acadêmico deverá ser registrado, considerando os 

objetivos propostos e as competências esperadas descritas no plano de estágio, 

pelos supervisores e demais profissionais envolvidos no processo.  

Considerando as especificidades das diferentes atividades de estágio, o 

resultado final poderá ser expresso em notas de 0 (zero) a 100 (cem) ou informado 

apenas se o discente cumpriu ou não o estágio.  

Quando expresso em notas, será considerado aprovado o estagiário que 

obtiver média igual ou superior a 70,0 (sessenta) e com 100 % de frequência no 

semestre letivo, resguardados os casos assegurados em lei, para atendimento aos 

estagiários. Caso a nota seja inferior a sessenta (70) pontos ou o acadêmico não 

tenha cumprido o estágio, ele fica reprovado e deverá cursar novamente, pois não 

existe Exame Suplementar para atividades de Estágio. 

Em relação aos critérios de avaliação, em virtude das especificidades de cada 

atividade de estágio, estes estão definidos nos respectivos manuais, anexos a ao 

Regulamento de Estágio. 

Em caso de reprovação, no semestre subsequente o acadêmico deverá 

cursar integralmente o estágio devido, podendo acumular com a atividade de estágio 

previsto para o semestre em curso, desde que seja compatível com o horário das 

atividades acadêmicas. O atendimento a casos especiais serão aprovados pelo 

colegiado do curso, com base no parecer do professor responsável pelo estágio e a 

coordenação de estágio do Curso.  

 

3.4.2 Frequência nas atividades de Estágio 



17 

 

 

É obrigatória a frequência no ECSO, sendo necessário o cumprimento da 

carga horária total para aprovação do acadêmico, conforme previsto na Lei 11.788 

de 25 de set. de 2008, Resolução 015/2015 do CONSEPE, Projeto Pedagógico do 

Curso de Enfermagem e regulamentado pelo colegiado do curso e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE).   

Por decisão do Colegiado do Curso de Enfermagem, o acadêmico tem 

direito a se ausentar em apenas 05 % da carga horária total, desde que essas 

ausências sejam justificadas com atestado médico, ou outras justificativas previstas 

em lei. A ausência justificada tem obrigatoriedade de reposição e, a forma de 

reposição ficará a cargo do professor responsável pelo estágio. Dessa forma, a falta 

não justificada ou a não reposição da falta justificada, acarretará a reprovação do 

acadêmico. O documento de justificativa da falta deverá ser entregue ao professor 

responsável pelo estágio no prazo de três dias úteis, após a data da ausência. 

             Casos específicos, não previstos neste manual, serão discutidos e definidos 

pelo Colegiado do Curso de Enfermagem e NDE. 

 

3.4.3 Lançamento dos resultados do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório 

 

A avaliação do estagiário será nas várias etapas do processo de ensino-

aprendizagem, com acesso para o acadêmico. Ao final do estágio de cada grupo por 

unidade as atividades realizadas, o resultado final e a frequência total obtida pelo 

estagiário são digitados no diário em portal do professor. Ao final do semestre letivo 

os diários deverão ser impressos, assinados e entregues na Secretaria Acadêmica, 

para lançamento no portal do acadêmico.  

 Casos específicos, não previstos neste manual, serão discutidos e definidos 

pelo Colegiado do Curso de Enfermagem. 

 

3.4.4 Dos registros das atividades de Estágios 

 

 As atividades desenvolvidas no ECSO são registradas de várias formas, de 

acordo com a modalidade de estágio, se intra ou extramuro, e/ou com suas 

especificidades. A saber: 

- Diário de classe; 
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- Lista de presença; 

- Registro diário dos procedimentos executados, auxiliado ou observado em um 

impresso próprio de produção individual do estagiário; 

- Registro das ações de educação em saúde e dos estudos de casos; 

- Relatórios; 

- Portfólios. 

 

4 CONDUTAS E COMPORTAMENTO 

 

Deverão ser observadas as seguintes condutas e comportamentos durante o 

estágio supervisionado obrigatório: 

a) acadêmicos e clientes se encontram por longos períodos, existindo entre 

eles proximidade pessoal e física, facilitando interações humanas, com 

isto haverá uma troca, no sentido de que acadêmicos e pacientes 

aprendam; 

b) haverá relações de conflito, de tensão, de expectativa, de diferenças 

sociais, comportamentais e técnicas culturais em ambos os polos, 

portanto, é necessário se valer de um contrato pré-datado, não assinado 

em cartório e/ou com firma reconhecida, mas em nossas ações diárias 

onde prevaleça a ética e o bom senso; 

c) o uso do uniforme, identificação com crachá e da utilização adequada 

dos equipamentos de proteção individual (EPI), caracteriza o grupo do 

estágio, sendo necessário: 

  sapato branco fechado; 

  jaleco branco na altura do joelho, com mangas 2/4 ou longas, a 

escolha do (a) Acadêmico(a); 

  uso do crachá identificando o (a) estagiário (a); 

  calça branca (não transparente) íntegra sem rasgos; 

  blusa branca (não transparente) e sem decotes; 

  as unhas devem ser curtas com no máximo 1 mm fora da borda digital, 

sem esmalte ou base incolor sobre as mesmas; 

  os cabelos devem estar diariamente presos em coques ou rabo-de-

cavalo nunca soltos; os homens devem estar de barba feita; 
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  joias e bijuterias ou quaisquer adornos são proibidos, conforme NR 32 

em seu item 32.2.4 Das Medidas de Proteção e 32.2.4.5 o 

empregador deve vedar, bem como piercings aparentes (orelhas, 

nariz, umbigos, sobrancelhas e línguas);  

  maquiagens são para ambientes festivos e informais. Evite-as, seja 

discreto; 

d) hábitos de se alimentar, chupar balas; lanchar, mascar chicletes nas 

dependências de instituições de saúde hospitalar e ou ambulatoriais em 

contato com pacientes devem ser abolidos conforme NR 32 em seu item 

32.2.4; 

e) a presença de relógio com ponteiro de segundos é obrigatória, porém 

dentro do bolso do jaleco; 

f) não fumar em ambiente de saúde é amparado por Lei Federal, respeite! 

Conforme Resolução 9294 de 15 de julho de 1996 em seu Art. 2° “É 

proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 

qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto 

coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a 

esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente” (BRASIL, 

1996); 

g) evite gritar, use tom de voz baixo e fale pausadamente quando estiver 

nas dependências hospitalares e ambulatoriais, perceba o ambiente ao 

seu redor; 

h) evite aglomerações nos corredores, postos de enfermagem ou próximo 

aos leitos. Aguarde intervalos ou o término de sua jornada diária; 

i) o uso de celular fica proibido; deixe seu aparelho em bolsas e      

desligados, estes aparelhos interferem em equipamentos de 

manutenção da vida, exceto para professores que deverão ficar com o 

mesmo no “vibra call” / silencioso; 

j) ao usar perfumes, evite os de fragrância acentuada. Respeite os outros; 

guarde para si comentários jocosos. O paciente que está ao seu dispor 

para que você aumente seus conhecimentos e também terá uma opinião 

a seu respeito; 

k) o sigilo profissional é muito importante; 
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l) individualize seu trabalho. Lembre-se de chamar as pessoas pelo nome, 

não há nada mais agradável do que ouvir nosso nome; 

m) perceba seu campo de estágio como um todo, seja ele hospitalar, ou 

unidade de saúde. A percepção fina é uma grande aliada das nossas 

ações assistenciais; 

n) seja econômico (a) e cuidadoso (a) ao manipular materiais de consumo; 

o) comunique qualquer dano, estrago nos materiais / equipamentos 

permanentes. 

 

4.1 MATERIAL DE BOLSO: 

a) Aparelho para aferição de pressão arterial e estetoscópio; 

b) Oxímetro de pulso portátil (opcional); 

c) Termômetro; 

d) Fita métrica; 

e) Garrote; 

f) Régua pequena; 

g) Caneta azul; 

h) Lápis e borracha; 

i) Caderneta pequena para anotações; 

j) Lanterna; 

k) Relógio com ponteiro de segundos; 

l) NANDA 2018-2020. 

 

5 INFORMATIVO PARA SUPERVISORES DE ESTÁGIO 

 

O supervisor de estágio deverá observar os seguintes critérios para a 

execução do ECSO: 

a) usar sapatos brancos fechados, sendo proibido usar Mülle ou Chanel, 

jaleco azul-claro na altura do joelho com mangas 2/4 ou longas, à sua 

escolha e crachá da UNIVALE antes de entrar na Instituição; 

b) o uniforme deve ser calça branca comprida sem rasgos, blusa branca não 

transparente, sem decotes extravagantes e/ou exposição do umbigo; 

c) as unhas devem estar curtas, se esmaltadas com esmaltes claros com 

apenas uma camada ou base, os cabelos médios ou longos deverão estar 
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sempre presos e não é permitido o uso de adornos conforme exigências 

da  NR 32 (BRASIL, 2005); 

d) a presença de relógio com ponteiro de segundos é obrigatória, porém, 

dentro do bolso do jaleco; 

e) é permitido o uso de maquiagem discreta; lanches e refeições deverão 

ser realizados no refeitório da Instituição; é proibido mascar chicletes, 

chupar balas ou fumar dentro a Instituição; 

f) a troca de grupos de estágio pelos acadêmicos só poderá ser realizada 

com autorização prévia, por escrito ou verbal por telefone ao supervisor 

de estágio e pela gestão acadêmica do Estágio, somente em casos 

extremos; 

g) o relatório diário de estágio do acadêmico deverá ser revisado e assinado 

pelo supervisor de estágio diariamente ou no início do dia posterior; 

h) a partir do 2o estágio que o acadêmico realizar, o supervisor deverá 

solicitar cada acadêmico de seu grupo, a pasta com cópias dos relatórios 

de atividades realizadas em estágios anteriores, devidamente assinadas 

pelo supervisor daquele estágio, no primeiro dia de estágio de cada 

disciplina, além de demonstrar aos acadêmicos o cronograma de 

atividades da disciplina a ser realizada em campo; 

i) o preenchimento do relatório diário de estágio pelo acadêmico deverá ser 

feito diariamente com os seguintes símbolos: Número de traços por 

procedimento realizados (IIIIIIII.....);  - em situações de erro ao 

preenchimento; OBS – para procedimento observado e AUX – para 

auxílio de procedimento; 

j) os relatórios diários de estágio do acadêmico com as atividades somadas 

e consolidadas, o portfólio, o APENDICE A – ficha para avaliação do 

estágio e o APENDICE U - instrumento para avaliação do plano de 

ensino, cronograma de atividades e campo de estágio pelo acadêmico de 

enfermagem no estágio curricular supervisionado obrigatório, deverão ser 

preenchidos, assinados e recolhidos no último dia de estágio e afixados 

junto com as avaliações. Os mesmos deverão ser entregues, dentro de 

envelopes identificados com: disciplina, período, semestre e ano, à 

secretária das coordenações da ACBS / UNIVALE. 
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6 PRECAUÇÕES PADRÃO / ACIDENTES / BIOSSEGURANÇA E OUTROS 

 

É importante ressaltar que: 

a) acidentes com perfuro cortantes deverão ser notificados e informados   

imediatamente ao supervisor de campo que se encarregará de 

encaminhar o acadêmico ao Setor de Biossegurança da UNIVALE, 

conforme fluxograma em anexo 1, e também à Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) ou Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO) da Instituição onde ocorreu o acidente; 

b) seus pertences são de responsabilidade pessoal, evite carregar consigo 

somas de dinheiro em espécie, documentos importantes; 

c) obedeça aos horários de estágio e nunca atue sem supervisão; aguarde o 

supervisor na entrada da Instituição a ser realizado o ECSO, devidamente 

uniformizado, com o crachá e material de bolso; 

d) mantenha suas vacinas atualizadas; 

e) muito cuidado com o transporte e lavagem de sua roupa branca de 

estágio. Proteja seus familiares; 

f) use os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs), sempre que for recomendado e houver risco de 

respingos ou sujidade com material biológico e químico; 

g) em nenhuma hipótese serão aceitos estágios sem a supervisão do 

enfermeiro, pois isto, caracteriza infração do código de ética dos 

profissionais de enfermagem, conforme a Resolução COFEN Nº 441/2013 

que dispõe sobre participação do Enfermeiro na supervisão de atividade 

prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes níveis da 

formação profissional de Enfermagem e Resolução COFEN 564/2017, em 

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES e Art. 93: ao (à) Enfermeiro (a) è 

proibido “eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos 

pacientes sob seus cuidados realizados por alunos e/ou estagiários sob 

sua supervisão e/ou orientação” (COFEN, 2017, p. 11); 

h) caso o acadêmico necessite atrasar, deverá comunicar ao professor 

supervisor de estágio antecipadamente, não devendo ultrapassar o limite 

de 10 minutos, sendo passível de desconto em sua avaliação; 
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i) a separação dos grupos será por afinidade, sendo sugerido pelos 

acadêmicos do período, necessitando aprovação do colegiado do curso 

de Enfermagem ou em ordem alfabética, de acordo com listagem dos 

acadêmicos matriculados, fornecida pela Secretaria Acadêmica (SA) do 

campus II da UNIVALE, não sendo permitido troca de grupo pelos 

acadêmicos sem autorização prévia dos supervisores de estágio 

envolvidos e da gestão acadêmica de estágio curricular supervisionado 

obrigatório. 

j) para o estágio no Hospital Municipal, os (as) acadêmicos (as) deverão 

levar um cadeado com chave para guardar seus pertences em armário 

disponíveis no serviço para os (as) acadêmicos (as) da UNIVALE 

durante as atividades de estágio e/ou vistas. 

 

QUADRO 1 - PREVISÃO DA LISTA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O 

COMPONENTE CURRICULAR ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO I NO 8º e II NO 9º PERÍODO DE ENFERMAGEM 

UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Kit 01 * Material de bolso conforme descrito no item 4.1 

Pares 05 Luvas Estéreis 

Unid. 01 Pinça Anatômica sem dente 14 cm 

Unid. 01 Pinça Anatômica com Dente 14 cm 

Unid. 01 Pinça Pean Murphy 14 cm ou própria para antissepsia da pele 
e mucosas 

Unid 01 Tesoura Metzembaum ponta Romba / Fina 

Pacote 01 Gazinhas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito 
camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm  

Unid.  05  Escalpes 19, 21, 23 e 25 

Rolo 01 Esparadrapo 10 cm x 4,5m 

Unid. 25 Abaixador de Língua empacotados individualmente  

Unid. 01 Rolo de Fita adesiva 

Unid. 01 Rolo de micropore 25 mm x 4,5 m 

Unid. 02 Rolo de Atadura 10 cm 

Caixa 01 Máscara descartável  

Unid. 02 Roupa Cirúrgica (calça e blusa de cretone azul ou verde)** 

Caixa 01 Agulha hipodérmica 25X8 

Unid. 05 Gelco 18, 20 e 22 

Pacote 01 Gorro descartável  

Pacote 01 Avental com mangas longas descartáveis 

Pacote 01  Pro pé descartável 

Caixas 02  Luvas para procedimentos 
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UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Unid. 01 Óculos de proteção/acrílico 

Pacote 01 Papel toalha descartável 

Unidades 02 Campo de algodão duplo 40x40 cm 200g/m² e 56 fios/cm²  

Frasco/200ml 01 Álcool gel 70% 

Frasco/200ml 01 Sabonete líquido para lavar as mãos  

Pacote 01 Copo descartável  

Folhas 10 Papel Crepado confeccionado em 100% de celulose cor 
branca ou verde, gramatura de 60g/m2 ou TNT ou pacotes 
com filme transparente e papel grau cirúrgico. 

Fonte: Colegiado / NDE do curso de Enfermagem, 2019 

*Material de bolso já listado nesse Manual do acadêmico no item 4.1. 
 

a) O Acadêmico terá a opção de adquirir ou não o material acima citado, 

porém ao ser avaliado no campo de estágio na execução diária das 

técnicas, esse material é e será um diferencial para as avaliações; 

b) Lembramos ainda que se for solicitado pelo professor / supervisor à 

execução de uma técnica, o (a) acadêmico (a) não tiver esse material e 

o hospital não disponibilizar no momento, você acadêmico será um mero 

observador, devendo executar a técnica em outra oportunidade; 

c)  Ao final do ECSO com cada supervisor, os relatórios diários de estágio do 

acadêmico com as atividades somadas e consolidadas, estudos de 

casos, relatórios e documentações solicitadas pelo supervisor de 

estágio; o portfólio, o APENDICE A – ficha para avaliação do estágio e o 

APENDICE U - instrumento para avaliação do plano de ensino, 

cronograma de atividades e campo de estágio pelo acadêmico de 

enfermagem no estágio curricular supervisionado obrigatório, deverão 

ser preenchidos, assinados, recolhidos e entregue ao professor para 

avaliação no final de cada disciplina. Se algum dos documentos não 

for entregue ou enviado por e-mail ao professor supervisor de 

estágio, conforme sua solicitação, o acadêmico perderá pontos nos 

subitens b, c e d da avaliação processual no item 4 do impresso 

próprio para avaliação do acadêmico em apêndice A; 

d) Desde o 8o período o acadêmico deverá fazer uma pasta arquivo com 01 

cópia das fichas com registro das atividades realizadas durante o estágio 

e apresenta-las ao supervisor de estágio de cada disciplina, para que o 

mesmo possa avaliar suas atividades realizadas; 
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e) As atividades realizadas durante o estágio deverão ser lançadas por 

cada professor supervisor a cada mês em diário eletrônico 

disponível no portal do professor antes de fechar o portal. Ao final 

do semestre o professor supervisor de ECSO deverá imprimir o 

diário e entregar à Secretaria Acadêmica do Campus II da UNIVALE 

devidamente conferido quanto à: preenchido com as atividades 

conforme horas propostas por clínica, à frequência, notas e 

assinatura. 

 

6.1 INFORMAÇÕES AOS ESTAGIÁRIOS ACERCA DO MATERIAL PARA USO 

DIÁRIO (KIT DIA) POR ACADÊMICO: 

a) Lave seu material no expurgo do centro de material e esterilização da 

UNIVALE ou do serviço de saúde que autorizar e prepare seu pacote 

para curativo com 30 gazinhas individuais e as pinças na sala para 

preparo de materiais; 

b) Encaminhe seu material para ser esterilizado na UNIVALE ou no serviço 

de saúde que autorizar esse procedimento; 

c) Ao transportá-lo cuide de acondicioná-lo em saco plástico transparente 

fechado; 

d) No campo de estágio leve:  

 01 material para curativo completo estéril; 

 01 caixa com luvas para procedimentos; 

 03 pares de luvas estéreis; 

 03 sacos para lixo pequenos (para acondicionar curativos retirados); 

 03 escalpes de variados calibres; 

 02 abaixadores de língua; 02 rolos de atadura; 

 Papel Toalha; 01 rolo esparadrapo; 01 rolo fita adesiva; 

 01 rolo de micropore; 

 02 gelcos número 18, 20 e 22; 

 03 unidades de máscara, gorro e avental com mangas longas 

descartáveis; 01 óculos para proteção; 

 03 copos descartáveis; 
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 Álcool gel, sabonete liquido em frascos pequenos com mais ou menos 

30 ml de capacidade;  

 Materiais de bolso conforme descrito acima; 

 Apresente tais materiais ao supervisor de campo. 

  

6.1.2 Observações:  

a) O acadêmico que comparecer ao ECSO sem os materiais citados acima 

serão um mero observador, e perderá pontos na avaliação no subitem d 

e E do item 4 para avaliação processual do estagio em impresso do 

Apêndice A;  

b) **Para o estágio no Centro de Material e Esterilização (CME), o 

acadêmico deverá disponibilizar dos seguintes Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs): 

 Avental impermeabilizado de 1,20 m; 

 Gorro, pró-pés; 

 Luvas (um par) de borracha antiderrapante, Luvas para procedimentos 

(uma caixa); 

 Óculos para proteção de acrílico, máscaras descartáveis; 

 Roupa privativa (calça e blusa de cretone azul ou verde). 

c) **Para estágio no CC e CO: 

 Roupa privativa (calça e blusa de cretone azul ou verde); 

 Luvas para procedimentos; 

 Pró-pés; gorro e máscara descartável. 

** O acadêmico que comparecer ao local de estágio nessas unidades sem os 

EPI e roupas listadas acima será impedido de realizar o estágio nesse dia. 

Zele por seu material permanente, ele irá te servir o resto de sua carreira 

profissional. 

 

7 PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (ECSO) I: 

a) Ana Maria de Souza Germano; 

b) Ana Paula Almeida Neder Issa Campanha;  

c) Maria Aparecida de Lima. 
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8 PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (ECSO) II: 

a) Aline Valéria de Souza; 

b) Ana Maria de Souza Germano;  

c) Maria Aparecida Lima; 

d) Sheila Aparecida Ribeiro Furbino; 

e) Elizabete Maria de Assis Godinho. 

 

Enfim, bom estágio! Contem sempre conosco e saibam que estaremos aqui 

para contribuir com vocês e crescermos juntos! 

 

 

_________________________________________________________________ 

Profª. Enfª. Mestre Mônica Valadares Martins 
Coordenação do Curso de Enfermagem 

 
 
 

________________________________________________________________ 

Profª. Enfª.  Elizabete Maria de Assis Godinho 
Gestão Acadêmica do Estágio curricular supervisionado obrigatório e do Estágio 

curricular supervisionado não obrigatório do Curso de Enfermagem 
 
 
 
 
 

Telefones para contato:  

(33) 3279-5930 (Coordenação) 

E-mail: enfermagem@univale.br 

(33) 3279-5967 (Biossegurança) 
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APENDICE A – FICHA PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

ACADÊMICO________________________________________________________ 

PROFESSOR _______________________________________________________ 

LOCAL DO ESTÁGIO / CLINICA: ________________________________________ 

 

AUTO-AVALIAÇÃO PONTUAÇAO 

1- Acompanhamento global (10 pts)  

2- Seminário integrador (15 pts)  

3- Tecendo Saberes (05 pts)   

4- Avaliaçao processual (70 pts) ________ 

a) Domínio de conteúdos conceituais: 30pts  

b) Elaboração de portfólios, relatórios e ou estudo de casos: 20 pts  

c) Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no 
local de trabalho, frequência e pontualidade) e cumprimento das 
normas de Estágio: 05 pts 

 

d) Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, 
argumentação, habilidade, criatividade, comprometimento, 
desempenho): 10 pts 

 

e) Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos 
para a concretização do planejamento proposto; segurança ao ler e 
escrever; interesse, dedicação, dinâmica e criatividade: 05 pts 

 

Total de pontos obtidos: 100 pts  

 

AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR PONTUAÇAO 

1- Acompanhamento global (10 pts)  

2- Seminário integrador (15 pts)  

3- Tecendo Saberes (05 pts)  

4- Avaliaçao processual (70 pts) ________ 

a) Domínio de conteúdos conceituais: 30pts  

b) Elaboração de portfólios, relatórios e ou estudo de casos: 20 pts  

c) Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no 
local de trabalho, frequência e pontualidade) e cumprimento das 
normas de Estágio: 05 pts 

 

d) Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, 
argumentação, habilidade, criatividade, comprometimento, 
desempenho): 10 pts 

 

e) Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos 
assumidos para a concretização do planejamento proposto; 
segurança ao ler e escrever; interesse, dedicação, dinâmica e 
criatividade: 05 pts 

 

Total de pontos obtidos: 100  

 
 
_____________________________________________                        _____/______/_____ 

           ASSINATURA DO ACADÊMICO                                             DATA 
 
_____________________________________________                        _____/______/_____ 

           ASSINATURA DO PROFESSOR                                             DATA 
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APENDICE B – FREQUENCIA 

  
LOCAL: _________________________________________  TURMA:___________ 
 
PROFESSOR: _______________________________________________________                 
  

__/__/__ a __/__/__ 

 
2ª FEIRA 

 
3ª FEIRA 

 
4ª FEIRA 

 
5ª FEIRA 

 
6ª FEIRA 

 
SÁBADO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

__/__/__ a __/__/__ 

 
2ª FEIRA 

 
3ª FEIRA 

 
4ª FEIRA 

 
5ª FEIRA 

 
6ª FEIRA 

 
SÁBADO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

__/__/__ a __/__/__ 

 
2ª FEIRA 

 
3ª FEIRA 

 
4ª FEIRA 

 
5ª FEIRA 

 
6ª FEIRA 

 
SÁBADO 
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APÊNDICE C – RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLINICA MÉDICA / PEDIATRIA / 

CIRÚRGICA / CME / URGÊNCIA - 1 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Acolhimento com classificação 
de risco  

                     

Acompanhamento de exames 
Internos 

                     

Administração de dieta                      

Admissão de paciente                      

Aferição de Peso / altura                      

Alta de paciente                      

Aplicação de calor                      

Aplicação de frio                      

Aspiração de secreção                      

Assistência a PCR                      

Assistência à pequena cirurgia                       
Assistência a RCP                      
Auxilio Anestesista                      
Auxilio Paramentação                      

Avaliação final                      

Bandagem                      

Boletim informativo                      
Calçamento de Luvas de 
borracha 

                     

Calçamento de luvas estéreis                      
Calçamento de luvas não 
estéreis para procedimentos  

                     

Circulação da sala de cirurgia                      
Check list para cirurgia segura                       

Coleta de material para exames                      

Conferencia de medicação                      

Conhecimento da estrutura física                      

Contenção dos movimentos                       
Cuidado com paciente em quarto 
privativo com precaução 
específica 

                     

Cuidados  com  cateteres                      

Cuidados  com cistostomia                      

Cuidados  com drenos                        

Cuidados com coletor urinário                      

Cuidados com ostomias                      
Curativo em punção venosa 
central 

                     

Curativo grande                      

Curativo médio                      

Curativo pequeno                      

Dados Vitais                      

Degermação das mãos                      

Desbridamento                      
Diagnóstico situacional do CC e 
CME 

                     

Distribuição e controle material 
estéril 

                     

 
______________________                    ______________________ 

                 Supervisor de estágio                                      Acadêmico 
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APÊNDICE C – RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLINICA MÉDICA /  PEDIATRIA 

/ CIRÚRGICA / CME / URGÊNCIA – 2 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Educação em saúde                       

Empacotamento de material                      

Enteroclisma                      
Entrevista ao enfermeiro do CC 
e CME 

                     

Escala de Aldrete e Kroulik                      

Escala de coma de Glasgow                      

Escala de Dor                      

Estudo de caso                      
Esvaziamento de coletor 
urinário 

                     

Glicemia Capilar                      

Hemotransfusão                      

Higiene do couro cabeludo                      

Higiene das mãos                      

Higiene íntima                      

Higiene oral                      
Identificação dos produtos para 
a saúde / invólucro 

                     

Instrumentos administrativos                      

Lavado gástrico                      
Limpeza e desinfecção 
agendada do CC 

                     

Limpeza e desinfecção de 
leito/unidade 

                     

Limpeza e desinfecção 
concorrente 

                     

Limpeza e desinfecção 
preparatória 

                     

Limpeza e desinfecção 
intraoperatória 

                     

Limpeza e desinfecção por 
meio químico 

                     

Limpeza e desinfecção terminal                      
Limpeza manual de artigos 
contaminados   

                     

Manejo com autoclave                      
Manipulação de lavadora 
ultrassônica 

                     

Manipulação de material 
esterilizado 

                     

Medicação com espaçador                      

Medicação Intradermica                      

Medicação Intra Muscular                      

Medicação Endovenosa                      

Medicação Oral                      

Medicação Subcutânea                      

Medicação Sublingual                      

Medicação Ocular                      
Montagem da sala de cirurgia                      
Montagem de pacotes com 
produtos para a saúde 
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APÊNDICE C – RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLINICA MÉDICA / PEDIATRIA / 

CIRÚRGICA / CME / URGÊNCIA – 3 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Monitoramento biológico do 
ciclo de esterilização 

                     

Monitoramento físico do ciclo 
de esterilização 

                     

Monitoramento químico do ciclo 
de esterilização 

                     

Monitorização hemodinâmica                      

Mudança de decúbito                      

Nebulização                      

Oxigenoterapia                      

Orientação em grupo                      

Orientação individual                      

Preparo do corpo                      

Preparo para alta                      

Preparo alta C.C.                      

Preparo do leito                      
Provisão e previsão de 
produtos para saúde no CC e 
CME 

                     

Posicionamento do paciente na 
mesa cirúrgica 

                     

Punção venosa periférica                      

Realização de ECG                      

Revisão da literatura                      

Revisão farmacológica                      
Sistematização da Assistência 
de Enfermagem 

                     

Sistematização da Assistência 
de enfermagem Perioperatória 

                     

Secagem de material limpo                        

Soroterapia                      

Sondagem Entérica                      

Sondagem Gástrica                      

Sondagem vesical                      
Supervisão do serviço de 
enfermagem 

                     

Transporte de paciente                      

Tricotomia                      

Umectação corporal                      

Uso de EPIs                      

Visita técnica                      
Participação da apresentação/ 
projetos de pesquisa para TCC 

                     

Participação da apresentação 
dos indicadores de qualidade e 
gestão do CC e CME pela 
Enfermeira gerente 
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APÊNDICE D – RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO AMBULATÓRIO 

DERMATOLÓGICO DE LESÕES - UNIVALE 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 

 
Educação para a Saúde  

              

 

Acolhimento 
              

 
Curativo Especial 

              

 
Curativo Bota de Unna 

              

 
Curativo Hidrocolóide 

              

 
Curativo Alginato 

              

 
Curativo simples 

              

 
Manipulação Mat. Esterilizado 

              

Preparo de material / 
empacotamento  

              

 
Lavagem de material 

              

 
Calçar luva estéril 

              

 
Lavagem das mãos 

              

 
Debridamento 

              

 
Bandagem 

              

 
Hidratação de MI 

              

 
Consulta de Enfermagem 

              

 
Diagnóstico de Enfermagem 

              

 
S. A. E. 

              

 
Orientações para HÁ/DM/ 
outras 

              

 
Glicemia Capilar 

              

 
Verificação de sinais vitais 

              

 
Estudo de Caso 

              

 
Evolução de Enfermagem 

              

 
Desinfecção  de sala 
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APÊNDICE E – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM MATERNIDADE – 1 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL___ 

ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Acolhimento com classificação de 
risco 

            

Acompanhamento de exames 
internos 

            

Aconselhamento pré-teste             

Avaliação do risco gestacional             

Admissão             
Aferição de peso/altura             

Alta de paciente             

Aplicação de calor             

Aplicação de Frio             

Assistência a RCP             

Assistência ao aleitamento materno             

Assistência ao parto              

Avaliação final             

Banho de aspersão             

BCF             

Calçamento de luva estéril             

Classificação da Idade gestacional             

Conferência de medicação             

Conhecimento da estrutura física             

Cuidados com coletor urinário             

Cuidados com RN             

Curativo             

Curativo do Coto Umbilical             

Dados vitais             

Dinâmica Uterina             

Educação em saúde             

Escala de APGAR             

Escala de dor             

Estudo de Caso             

Fototerapia             

Glicemia capilar             

Hemotransfusão             

Higienização das mãos             

Instrumentos administrativos             

Lavagem Gástrica             

Lavagem Intestinal             

Limpeza Concorrente             

Limpeza Terminal             

Manobra De Leopold             

Medicação ocular             

Medicação: EV             
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APÊNDICE E – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM MATERNIDADE – 2 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

                    ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Medicação: IM 
           

Medicação: SC 
           

Medicação Ocular 
           

Medicação: SL 
           

Medicação: VO 
           

Medicação Retal 
           

Nebulização 
           

Orientação em Grupo  
           

Orientação Individual 
           

Oxigenoterapia 
           

Preparo do Corpo 
           

Preparo do leito 
           

Preparo para Exames 
           

Primeiros cuidados RN 
           

Punção venosa periférica 
           

Realização de ECG 
           

Reflexos neurológicos 
           

Retirada de SVD 
           

Retração Uterina 
           

Revisão da Literatura 
           

Revisão farmacológica 
           

SAE adulto            

SAE neonato            

Sondagem vesical             

Soroterapia 
           

Técnicas de parto humanizado            

Teste rápido HIV/VDRL            

Teste do CAPURRO            

Transporte de paciente            

Triagem neonatal            

Tricotomia            
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM SAÚDE MENTAL 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL___ 

ATIVIDADES/DATAS 1 2 3 4 5 Total 

Conhecimento da Instituição       

Acompanhamento no acolhimento       

Consulta a Prontuários        

Preparos de Medicação       

Dispensação de Medicação       

Administração de Medicação oral       

Administração de Medicação injetável       

Visitas Domiciliares       

Elaboração de Estudo de Caso       

Apresentação do Estudo de Caso       

Promoção da Organização do Ambiente       

Preenchimento de Impressos       

Participação em oficinas terapêuticas       

Orientação em grupo       

Orientação Individual       

Orientação Familiar       

Diagnóstico de Enfermagem       

Intervenções de Enfermagem       

Anotações em Prontuário       

Participação em Trabalhos Terapêuticos       

Atividades educativa       

Revisão teórica       

Promoção de AVD       

Passeio Terapêutico       

Estudo de caso clínico       

Participação em AVD       

Avaliação Final       
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APÊNDICE G – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO 
HOSPITALAR EM ENFERMAGEM-1 
ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL___ 

ATIVIDADES/ 
DATAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

Apresentação da estrutura e funcionamento 
do hospital 

                

Conhecimento do roteiro para elaboração 
do diagnóstico administrativo 

                

Planta baixa / layout                 

Identificação da funcionalidade e utilização 
dos elementos físicos 

  
 

              

Fazer análise de fluxos                 

Identificar instrumentos de documentação 
do serviço (Estatuto, 
Regulamento e Regimento interno) 

                

Identificar instrumentos de documentação 
de registros e comunicação (Relatórios, 
Impressos, Reuniões e Atas)  

 
 

               

Diagnóstico administrativo                 

Entrevista funcionário                 

Identificar instrumentos de controle de 
serviço (Normas, Rotinas, Protocolos e 
Manuais) 

 
 

               

Conhecimento do roteiro para elaboração 
do diagnóstico do recurso material 

                

Qualificação e 
quantificação do material permanente e de 
consumo 

                

Classificação do material permanente e de 
consumo 

                

Previsão, requisição, 
provisão, manutenção e controle de 
materiais 

                

Elaboração do diagnóstico de recurso 
material 

                

Sistema de admissão,Cargo, função, 
sistema escalonamento. 

                

Estrutura hierárquica, característica da 
gestão 

                

Liderança                 

Relação interpessoal                 

Elaboração de diagnóstico de recurso 
humano 
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APÊNDICE G – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ADMINISTRAÇÃO 
HOSPITALAR EM ENFERMAGEM-2 
 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_________ 

 

ATIVIDADES/ 
DATAS  

                  

Apresentação da estrutura e funcionamento do 
SPR 

                  

Critérios de uso dos equipamentos do SPR 
 

                  

Análise da 
 NR 32 

  
 

                

Produtos e processos de lavagem 
 

                  

Inventário e controle no SPR 
 

                  

Elaboração do diagnóstico do SPR  
 

                 

Realização de auditoria conforme modelo 
 

                  

Discussão do dados levantados na auditoria 
 

                  

Classificação da qualidade da assistência do 
cuidado de enfermagem 

 
 

                 

Projeto 
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APENDICE H – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM SAÚDE PÚBLICA – 01 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES REGISTRO 

Aconselhamento anti-HIV               
Administração de medicamentos               
Aferição de Pressão Arterial               
Apresentação da estrutura e funcionamento da 
Unidade 

              

Atendimento de urgência e emergência               
Atividade extramuros               
Avaliação de resultado exames               
Avaliação e consolidação do e-SUS               
Confecção de material educativo               
Classificação de risco gestantes               
Confecção de um POP               
Conhecimento do diagnóstico administrativo já 
existente na unidade 

              

Conhecimento do processo de educação 
permanente 

              

Conhecimento do projeto para pleitear uma 
unidade de ESF 

              

Conhecimento do roteiro para elaboração do 
diagnóstico administrativo 

              

Conhecimento dos instrumentos administrativos 
existentes na unidade (Estatuto e 
Regulamento, Regimento, Normas e Rotinas) 

              

Conhecimento dos protocolos do município e 
manuais do Ministério da Saúde e 
aplicabilidade dos programas durante a 
assistência (PHPN, SISVAN, SINAN, 
HIPERDIA, VIVA MULHER, VIVA VIDA, PNI, 
HANSENÍASE, TUBERCULOSE, IST/AIDS); 

              

Consulta de enfermagem/Demanda 
Espontânea 

              

Consulta de enfermagem em Diabetes               
Consulta de enfermagem em 
Ginecologia/preventivo 

              

Consulta de enfermagem em Hipertensão 
Arterial 

              

Consulta de enfermagem em Hanseníase               
Consulta de enfermagem em outras demandas               
Consulta de enfermagem em Pré-natal               
Consulta de enfermagem em Puerpério               
Consulta de enfermagem em Puericultura               
Consulta de enfermagem em Suspeição 
Diagnóstica em Hanseníase 

              

Consulta de enfermagem em Tuberculose               
Descrição dos aspectos quantitativos dos 
Recursos Humanos (número de profissionais, 
categoria e ocupação), critérios admissionais 
de pessoal 
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APENDICE H – RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM SAÚDE PÚBLICA-2 

ACADÊMICO_____________________________TURMA__________LOCAL_____ 

ATIVIDADES REGISTRO 

Discussão dos impressos do e-SUS               
Educação em Saúde na Escola (PSE)               
Elaboração de ficha funcional da equipe               
Elaboração de material para sala de 
espera 

              

Elaboração de um cronograma semanal 
de atividades/agenda da unidade 

              

Elaboração do instrumento de avaliação 
da equipe 

              

Elaboração do diagnóstico administrativo 
da unidade 

              

Glicemia capilar               
Higienização das mãos               
Leitura e discussão das atribuições dos 
membros da equipe da ESF 

              

Levantamento de materiais e 
equipamentos, identificação da 
funcionalidade  

              

Macro-Característica da área de 
abrangência 

              

Matriciamneto                
Pesagem crianças / bolsa família               
Planejamento e realização de capacitação 
da equipe  

              

Planejamento e realização de grupos 
operativos  

              

Plano de inserção do novo trabalhador               
Pré-consulta               
Preparo de material para curativo               
Projeto Terapêutico Singular (PTS)               
Recepção (atendimento ao usuário e 
manipulação de arquivos e documentos) 

              

Retirada de pontos               
Sala de espera (educação em saúde)               
Sala de vacinas (administrações )               
Sala de vacinas (orientações)               
Separação de insumos               
Situar em mapa o serviço de Saúde e sua 
área de abrangência 

              

Solicitação de exames               
Teste rápido e aconselhamento IST´s                
Tratamento de lesões               
Visita domiciliar               
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APÊNDICE I – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

CLÍNICA MÉDICA-1 

Paciente: __________________________________Idade: ____Data: _______ Enfermaria: _______ 

Leito:_________Diagnóstico: _________________________________________________________ 

PA:__________________            T:________              R: _________ _____                 P: __________ 

 

1-Estado emocional:  

( )Calmo  ( )Agitado  ( )Alegre  ( )Triste  ( )Ansioso  ( )Depressivo ( )Outros______________________ 

2-Estado mental: 

(  )Orientado   (  )Desorientado   (  )Alerta   (  )Sonolento  (  )Outros:___________________________ 

3- Escala de coma de Glasgow: _______ 

a)Abertura ocular: espontânea-4, à voz-3, à dor-2, ausente-1 

b)Resposta motora: ao comando verbal-6, localiza estímulo-5, movimento inespecífico-4, flexão 

inespecífico-3, extensão inespecífica-2, ausente-1 

c)Resposta verbal: coerente-5, confuso-4, frases desconexas-3, palavras incompreensíveis -2, 

ausente-1 

4-Higienização: 

Corporal:(  ) adequada (  ) inadequada                                               Bucal: (  ) adequada  (  ) 

inadequada 

5- Hábito de sono: 

(  ) Preservado    (  ) Inadequado      

Porque: _________________________________________________ 

6- Aparência geral:  

(  )anictérico      (  )ictérico ___+/4+          (  )acianótico    (  )cianótico ___+/4+   

(  )corado           (  )hipocorado  ___+/4+  (  )hidratado      (  )desidratado ___+/4+ 

(  )TQT (  )cânula metálica  (  )cânula PVC (  )oxigênio  (  )ar ambiente. _______________________ 

7- Dietoterapia:  

(  )VO:  tipo: _____________________         (  )enteral:   tipo: ________________________________ 

(  )gastro/jejunostomia: ( ) Tipo:_________    ( )suspensa: Por que:____________________________  

8-COONG (Cabeça, olhos, ouvido, nariz, garganta) e região cervical: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9- Tórax: 

(  )simétrico (  )assimétrico (  )protuberante (  )acesso central  Local:________________________dias 

10- Aparelho Respiratório: 

(  ) eupneico        (  ) dispneico  (  ) taquipneico    (  ) bradpneico 

(  ) MVF s/ RA    (  ) MV   à   D  (  ) MV     à  E   (  ) roncos - local(is)___________________________ 
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APÊNDICE I – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

CLÍNICA MÉDICA/2 

NOME DO PACIENTE_____________________________________________REGISTRO________                     

ENFERMARIA/LEITO__________ 

(  )sibilos - local(is) __________________________________________________________________ 

(  )crepitações - local(is) _____________________________________________________________ 

(  )VNI           (  )macrobebulizção           (  )micronebulização ____/____horas              (  )cateter nasal 

11-Aparelho Cardiovascular: 

(  )eucárdico      (  ) bradicárdico      (  )taquicárdico         

Pulso: (  )cheio  (  )filiforme (  )rítmico (  )arrítmico  (  )BNRNF   (  )alterações: ___________________ 

Níveis pressóricos: (  )normotenso    ( )hipertenso    ( )hipotenso  

12-Abdôme:  

(  )normotenso  (  )tenso  (  )globoso  (  )distendido ________________________________________ 

Peristaltismo: (  )presente  (  )diminuído  (  )ausente  (  ) Ferida operatória:______________________ 

13-Aparelho Geniturinário:  

Diurese: Volume:_________ (  )limpida     ( )concentrada   ( )hematúrica      ( )coágulos      (  ) Anúria      

( )Oligúria ( )Poliúria ( )Disúria ( )polaciúria ( )espontânea ( )coletor ( )frald ( )SVD   ( )outros:_______   

14-Eliminação intestinal: 

( )presente aspecto:________________________ ( )ausente, quantos dias: ____________________ 

15-Membros superiores 

MSD(  )baixa perfusão  (  )boa perfusão   (  )edema  (  )hematoma  OBS: _______________________ 

MSE(  )baixa perfusão  (  )boa perfusão   (  )edema  (  ) Hematoma  OBS: ______________________ 

motricidade: MSD: ____________________________     MSE: ______________________________ 

AVP: Local______________ Sinal Flogístico: (  )S (  )N  Fluxo/ Refluxo: bom(  )regular ( ) ruim ( ) 

16-MID:  

(  )Baixa perfusão  (  )Boa perfusão  (  )Edema  (  )Hematoma  

(  ) Lesões:_________________________________________________________________ 

MIE: (  )Baixa perfusão  (  )Boa perfusão (  )Edema  (  )Hematoma  

Lesões:___________________________________________________________________ 

Motricidade: MID__________________________MIE:__________________________ 

17-Drenos: 

tipo:/local:__________________________________________________________________ 

18-Lesões e /Curativo:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19-Avaliação da Dor:  

Local:______________________________ Tipo: __________________________________ 

Intensidade:________________________________________________________________ 

______________________                    _____________________ 
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APÊNDICE J – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

CLINICA MÉDICA/ PEDIATRICA/CIRÚRGICA/URGÊNCIA/MATERNIDADE – 3 

ACADÊMICO__________________________TURMA__________LOCAL________ 

EVOLUÇÃO  

 

NOME DO PACIENTE _______________________________________________________________                                           

REGISTRO _________________________  ENFERMARIA/LEITO ____________________________ 

DATA  
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APÊNDICE K – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CLINICA MÉDICA/ 

PEDIATRICA/CIRÚRGICA/URGÊNCIA/MATERNIDADE – 4 

ACADÊMICO___________________________________________________________TURMA__________LOCAL____________ 

 
________________________________________________        __________________________________________________ 
                            Supervisor de estágio                                                                                  Acadêmico 

 

NOME DO PACIENTE _________________________________________________ REGISTRO _____________________ ENFERMARIA/LEITO ______________________ 

Problemas Diagnóstico de Enfermagem Resultados esperados Prescrição de Enfermagem 
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APÊNDICE L – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ/TRANS E 

PÓS-OPERATÓRIO DA UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO-1 

ACADÊMICO_____________________________________TURMA__________LOCAL__________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome:__________________________________________________________________Registro:__________________ 
Sexo: (  ) M (  ) F      Idade:________                  Data de nascimento: ___/___/_____.Cirurgião:____________________ 
Data da cirurgia:___/___/_____. Cirurgia programada:_____________________________________________________ 
 
2. PRÉ-OPERATÓRIO 
Setor de Origem: (     ) Unidade de internação: _____________ (     )UTI/BOX: ________       (    ) PA       (    ) Externo 
Nível de consciência: (       ) Acordado               (      ) Sonolento                     (     ) Calmo                             (     )  Agitado 
Administrado pré-anestésico?  (      ) Sim. ___________(     ) Não. Local: __________ Horário: _____. Por: ___________ 
Faz uso de prótese?                 (      ) Sim. (     ) Não – (     ) Retirado   (     ) Não retirado. 
Faz uso de Drogas (Licitas ou Ilícitas): ( ) SIM  ( ) NÃO, se sim quais? ________________________________________ 
Antecedentes Alérgicos: (    ) SIM  (  ) NÃO, se sim qual? __________________________________________________ 
Faz uso de Medicamentos? (  ) SIM ou (  ) NÃO, se sim quais? ______________________________________________ 
Antecedentes Patológicos: ___________________________________________________________________________ 
Exames pré-operatórios (anexados ao prontuário). Quais: __________________________________________________ 
Jejum (   ) Sim   (  ) Não     Horário do início do jejum:_________________ Realiza atividade física: (    ) NÃO        (  ) SIM 
Avaliação pré-anestésica no prontuário: (  ) SIM ou (  ) NÃO. Observação: _____________________________________  
Termo de consentimento livre e esclarecido assinado: (   ) Instituição                (    ) Anestesia                      (     ) Cirurgião 
Intercorrências nas últimas 24hs que antecedem a cirurgia: _________________________________________________ 
Sítio cirúrgico demarcado/Lateralidade: (     ) SIM   (     ) NÃO.                   Tricotomia: (     ) SIM   (     ) NÃO.    (    ) No CC 
Responsável: Emissor _______________________________. Receptor: ______________________________________ 
                   
3. SALA DE CIRURGIA/TRANS-OPERATÓRIO 
AVP Local: ___________ Monitorização/ Oximetria/PNI: (     ) SIM   (     ) NÃO.           Capinografia: (     ) SIM   (     ) NÃO 
Cirurgia realizada: _____________________________________________ Tipo de Anestesia: ____________________ 
Cirurgião: _______________Auxiliar: ______________ Anestesista: ________________ Instrumentador: ___________ 
Característica da Cirurgia:  (    ) Urgência              (    ) Emergência                         (    ) Eletiva                       
Soros, equipos e punção venosa identificados:(    ) SIM  (    ) NÃO.  Placa de Bisturi: (    ) SIM  (    ) NÃO. Local: _______ 
Antisssepsia:(    ) PVPI degermante  (    ) Clorexidina degermante  (    ) Clorexidina alcoólica. (    ) Àlcool 70%. (    ) PVPI 
alcoólica  :(    ) PVPI aquoso  (    ) Clorexidina aquosa 
Drenos: __________________________(Identificados). Sondas: ________________________________ (Identificados) 
Analgésicos: ____________________________________________________________. Horário: __________________ 
Antibiótimicrobianos:_____________________________________________________.  Horário: __________________ 
Antieméticos:____________________________________________________________. Horário: __________________ 
Classificação da Cirurgia:  (   ) Limpa.      (    ) Potencialmente Contaminada.          (   ) Contaminada.            (    )Infectada 
Posicionamento do paciente para anestesia: _________________ Posição para cirurgia: _________________________ 
Curativos cirúrgicos:  (    ) Limpo.          (     ) Sangramento visível discreto.           (     )  Sangramento moderado e intenso 
Hemodinâmica: (     ) Estável     (     ) Instável.                                  Hemotransfusão: (     ) SIM   (     ) NÃO. 
Plasma Volume: _______ CHM Volume: ________. Plaquetas: ________. Em reserva tipo/volume: _________________ 
Intercorrências no transoperatório: ___________________________________________________________________ 
Setor de destino:  (     ) SRPA.        (     ) UTI.        (      ) Setor de internação                          (      ) Alta hospitalar/Externo 
AC. Responsável:  _______________________________. Supervisor: _______________________________________ 
4. SRPA / PÓS-OPERATÓRIO  
Nível de consciência:   (     ) Acordado       (     ) Sonolento         (      ) Calmo          (      )  Agitado           (      ) Consciente 
Soros, equipos e punção venosa identificados:(    ) SIM  (    ) NÃO.  Irrigação: __________________________________ 
Exames conferidos/anexados ao prontuário: (     ) SIM   (     ) NÃO.                  Prontuário completo: (     ) SIM   (     ) NÃO.     
Curativos cirúrgicos:  (     ) Limpo.          (     ) Sangramento visível discreto.          (     )  Sangramento moderado e intenso 
Eficácia dos drenos:  (     ) Fixado, aberto, identificado e com  drenagem fisiológica. 
Eficácia das sondas: (     ) Fixada, aberta, identificada e volume com aspecto fisiológico. 
Escala de dor: _____________.(     )Ausente         (    )Leve         (     )Moderada        (      )Intensa 
Hemodinâmica: (     ) Estável     (     ) Instável.     Escala de aldrete e kroulik (valor): ______________________________                                 
Devolução de pertences protocolado: (     ) SIM   (     ) NÃO.   
Peças anatômicas encaminhadas: (      ) pelo hospital        (       ) pelos familiares. 
Dispositivo/ aparelho médico cirúrgico liberado em funcionamento: ___________________________________________ 
Intercorrências assistidas no POI/SRPA: _______________________________________________________________ 
Setor de destino:  (      ) Setor de internação: _____________________________________. (     ) Alta hospitalar/Externo 
AC. Responsável:  _______________________________. Supervisor: _______________________________________ 
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APÊNDICE M – AVALIAÇÃO DO PACIENTE PÓS-CIRÚRGICO NA SRPA SEGUNDO ÍNDICE DE 

ESCORE DE ALDRETE E KROULIK DA UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO-2  

ACADÊMICO_______________________________________TURMA__________LOCAL________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome:___________________________________________________Registro:__________________ 
Sexo: (  ) M (  ) F      Idade:_______  Data de nascimento: __/___/_____.Cirurgião:_______________ 
Data da cirurgia:___/___/_____. Cirurgia programada:______________________________________ 

           PA:________  Tax:______      FR: _________ P: ______  SO2: _______ 

 
ITENS 
AVALIADOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
Score 

 
Score à 
admissão 
Horas:___ 

 
Score 30 
min após 
admissão 
Horas:___ 

 
Score 60 
min após 
admissão 
Horas:___ 

 
Score antes 
de sair de 
alta da RPA 
Horário:___ 

 
 

ATIVIDADE 
MUSCULAR 

 

Movimenta os 4 membros 2     
Movimenta 02 membros 1     
É incapaz de mover os 
membros voluntariamente ou 
sob comando 

 
 
0 

    

 
 
 
RESPIRAÇÃO 
 

É capaz de respirar 
profundamente ou de tossir 
livremente 

2     

Apresenta dispnéia ou 
limitação da respiração 

1     

Tem apnéia 0     
 
 
 
CIRCULAÇÃO 
 

PA em 20% do nível pré-
anestésico 

2     

PA em 20-49% do nível pré-
anestésico 

1     

PA em 50% do nível pré-
anestésico 

0     

 
 

CONSCIÊNCIA 
 

Está lúcido e orientado no 
tempo e espaço 

2 
    

Desperta, se solicitado 1     
Não responde 0     

 
 
SATURACÃO 
DE O2 

 

Ë capaz de manter SO2 > 
92% respirando em ar 
ambiente 

2 
    

Necessita de O2 para manter 
SO2 > 90%  

1 
    

Apresenta SO2 < 90%, 
mesmo com suplementacão 
de O2 

0 
    

TOTAL  
 

   

 

 

 

 

______________________                    _____________________ 
                               Supervisor de estágio                                     Acadêmico 
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APÊNDICE N – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM MATERNIDADE/1 

ACADÊMICO____________________________________TURMA__________LOCAL___________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome:__________________________________________________________________Registro:__________________ 
Idade:________  Data de nascimento: ___/___/_____ Município de origem: ___________________________________.  
 
2. PRÉ-PARTO 

Gestações anteriores:  Sim   Não    G:____   P: ____   A:_____.  Via de parto:   Normal   Cesária. Grupo Sang: ___  

DUM:....../......./.......DPP:......./....../....... IG:..........sem.......dias. Fez Pré-natal? Sim  Não.  Nº de consultas:______.                             

Foi imunizada com vacina dT?  Sim  Não. Realizou exames no pré-natal:  1º Trimestre   2º Trimestre 3º Trimestre  

Intercorrência no pré-natal?   Sim   Não. Se sim, qual?___________________________________________________ 

Faz uso de Drogas (Licitas ou Ilícitas):  Sim   Não, se sim quais? __________________________________________ 

Antecedentes Alérgicos:  Sim   Não, se sim qual? ______________________________________________________ 

Faz uso de Medicamentos?  Sim   Não, se sim quais? ___________________________________________________ 
Antecedentes Patológicos: ___________________________________________________________________________ 

Você conhece os direitos da gestante?   Sim    Não.                    Via de parto de sua preferência:    Normal   Cesária 

Escolha do acompanhante:   Sim, orientado.    Não, encorajada.           

Trabalho de parto:  Apagamento/dilatação colo uterino/perda do tampão mucoso;  Contrações uterinas regulares;   

Ruptura de membranas. Teste rápido VDRL e HIV realizados:  Sim  Não, Motivo: _____________________________ 

Partograma iniciado:   Sim          Não, inicia apartir de ≥ 4cm dilatação.                 Necessidade de ATB:    Sim   Não. 

Necessidade de Sulfato de magnésio e anti-hipertensivo?  Não    Sim. Sulfato de magnésio.    Sim. Anti-hipertensivo. 

Risco gestacional:  Risco habitual.   Alto Risco.  

Monitoramento:    SSVV.     BCF      Dinâmica uterina      líquido amniótico. Anormalidades:____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Encorajada à técnicas de parto humanizado:   Deambulação.  Banho Morno.  Massagem.  Exercícios respiratórios. 

 Posições variadas.   Não se aplica. Urgência obstétrica 
AC. responsável: _______________________________. Supervisor: ______________________________________ 
 
3. PARTO 

Data: :___/___/_____Hora:___:___hs.     Parto verticalizado:  Sim    Não. _________________Sexo:  Fem.    Masc.                                    

Binômio identificados:   Sim    Não.    Material esterilizado:  Sim    Não.                       Uso de EPIs:  Sim      Não 

Monitoramento:    SSVV.     BCF      Dinâmica uterina      líquido amniótico. Anormalidades:____________________ 

Episiotomia/Episiorrafia:  Sim    Não.                           Administrado ocitocina 10UI ( 1’ após expulsão):  Sim    Não.                         

Necessidade de ATB:  Não    Sim, Motivo: ____________________________________________________________ 

Material de RCP disponível:  Oxigênio.       Aspirador.       Maleta de urgência.        Pediatra em sala.  APGAR:____ 

Para o RN:  Prevenção de hipotermia                      Liberação de Vias aéreas                               Contato pele a pele.                   

 Clampeamento oportuno do cordão umbilical.                  Coleta sangue do cordão:  Sim    Não.    

 Credeinização       Kanakion.           Vacina: ___________________    DN nº: _____________________________                

 Amamentação na 1ª hora de vida:  Sim    Não._______________________________________________________ 

 Medidas antropométricas: Peso: ____________________         Altura: _________            P. Cefálico: ______________ 

Útero:       Contraído.    Hipotônico, massagem uterina.  

Lóquios:  Fisiológico.    Patológico, mãe aquecida, iniciado fluidos EV, reavaliação médica.  
Intercorrências no pré-parto e parto: ___________________________________________________________________ 
Obstetra: _____________. Enfermeira: ______________Pediatra: _____________Téc. de Enfermagem:_____________ 
Mãe encaminhada para: __________________________ RN encaminhado para: _______________________________ 
AC. Responsável:  _______________________________. Supervisor: _______________________________________                                           
4. PÓS-PARTO 

Nível de consciência da mãe:    Acordado     Sonolento       Calmo        Agitado       Consciente 

Binômio identificados:   Sim    Não.                                      Prontuário completo:  Sim    Não.  

Monitoramento dos SSVV:  Não    Sim, 4/4hs – 2/2hs. .                                        Necessidade de ATB:    Sim   Não. 

Necessidade de Sulfato de magnésio e anti-hipertensivo?  Não    Sim. Sulfato de magnésio.    Sim. Anti-hipertensivo. 

Útero:       Contraído.    Hipotônico, massagem uterina.  

Lóquios:  Fisiológico.    Patológico, mãe aquecida, iniciado fluidos EV, reavaliação médica 

Curativos cirúrgicos:  Não    Sim:   Limpo.       Sangramento visível discreto.        Sangramento moderado e intenso 

Presença de SVD:  Sim    Não.    Eficácia das sondas:  Fixada, aberta, identificada e volume com aspecto fisiológico. 

Escala de dor: _____  Ausente        Leve         Moderada/Intensa, analgésicos administrados. 

Presença do acompanhante:   Sim, orientado.    Não, encorajada.            Hemodinâmica:      Estável           Instável 
Intercorrências assistidas  no Pós parto imediato:_________________________________________________________ 
AC. Responsável:  _______________________________. Supervisor: _______________________________________ 
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APÊNDICE O - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM MATERNIDADE/2 
ACADÊMICO_____________________________________TURMA__________LOCAL_________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO NEONATO 

RN de:______________________________________________________________________ Sexo:  Fem.    Masc 
IG: ________ Data de nascimento: ___/___/_____ Hora: ___:___hs.     Peso ao nascer:__________________________  

 
Data exame___/___/_____ Hora: ___:___ SSVV:               FC: _________bpm, FR: _________rpm, Tax. _________ºC 

Tipo de parto:  Normal    Cesária.                                                                       Identificado com pulseira:   Sim    Não 

Monitoramento dos SSVV:  Não    Sim, 4/4hs – 2/2hs.                                        Necessidade de ATB:    Sim   Não. 
Tipo sanguíneo da mãe:_______  Tipo sanguíneo do RN: _________. Coombs: ________________________________  

Necessidade de Imunoglobulina:     Não    Sim.            Data___/___/_____ Hora: ___:___  
Realizado:  Credeinização    Kanakion.  Vacinas: ______________________  DN nº: ________________________ 

Fontanelas bregmática e lambdoide:  preservada  não preservada: _________________________________________ 

Coto umbilical:       limpo e seco       Impregnação meconial         Odor fétido          Sangramento           Mumificado 

Reflexos realizados/preservados:     Piscar de olhos     Moro     Olhos de boneca     Apreensão     Pupilar  

 Babinsk     Sucção     Galant     Extensão cruzada     Defesa     Rotação da cabeça     Caminhar     

   Engatinhar      Susto. Anormalidades: ______________________________________________________________  

Eliminações Vesicais:  normal   Anormal. Característica:__________________________________________                      

Eliminações Intestinal:     normal   Anormal.             Característica:__________________________________________ 

Sucção eficiente:  Sim   Não. Conduta: _______________________________________________________________ 

Alimentação:    Aleitamento materno exclusivo       Aleitamento materno com complemento              Fórmula 
Exames lab.: Hg: ___  Coombs direto: ____Coombs indireto: ____ Glicemia: ____ VDRL (se mãe VDRL positivo): _____  

Testes realizados:  Teste da Orelhinha   Teste do Olhinho   Teste do coraçãozinho    Teste do pezinho:  ___/___/__ 

Mãe e acompanhante orientados sobre consulta de seguimento:    Sim   Não.               
 

Orientações a puérpera quanto ao auto cuidado: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Orientações quanto ao cuidado do RN: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________                    _____________________ 
                               Supervisor de estágio                                     Acadêmico 
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APÊNDICE P – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E AVALIAÇÃO 

SECUNDÁRIA SEGUNDO MÉTODO SEMPLA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/1 

CLIENTE: ___________________________________________IDADE: _______DATA: ___/ ___/____ 

  

1  HISTÓRIA CLÍNICA (atual):  

1.1 AVALIAÇÃO GERAL: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.2 EXAME FÍSICO (sinais e sintomas) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2  EVENTOS: O que aconteceu? 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

3  HISTÓRIA PREGRESSA: Passado médico, uso de medicação e alergias. 

(   ) HAS  (   ) ICC  (   ) CARDIOPATA  (   ) DPOC   

(   ) BRONQUITE (  ) ASMA (   ) DM 

(   ) TABAGISTA  ________ Cigarros/dia  (   ) ETILISTA 

 

3.1 REGISTRO DA HISTÓRIA PREGRESSA                                        

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4 ÚLTIMA REFEIÇÃO: líquidos e sólidos:  _________________________________________ 

  

5 PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________                    _____________________ 
                             Supervisor de estágio                                     Acadêmico 
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APÊNDICE Q – ROTEIRO DE ESTAGIO EM URGENCIA E EMERGENCIA/3  

ACADÊMICO____________________________________TURMA__________LOCAL_______ 

CLIENTE: __________________________________________IDADE: _______DATA: ___/ ___/____ 

1 AVALIAÇÃO GERAL 

1.1  Nível de consciência 

1.2  Cor da pele 

1.3  Padrão respiratório 

 

2  AVALIAÇÃO PRIMÁRIA 

2.1  A – Abertura das vias aéreas com controle da coluna cervial 

2.2  B – Verificar respiração e ofertar oxigênio 

2.3  C – Verificar circulação 

2.4  D – Avaliação neurológica 

2.5  E – Exposição com controle da hipotermia 

 

3   AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA – MÉTODO SEMPLA 

3.1  S – Sinais e sintomas 

3.2  E – Evento. O que aconteceu? 

3.3  M – Medicamento. Uso habitual de algum medicamento. 

3.4  P – Passado médico. 

3.5  L – Última refeição. Líquidos e sólidos 

3.6  A – Alergia. 

 

4 ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

4.1  Melhor score. 

4.2  Pior score. 

 

5 AVALIAÇÃO PUPILAR 

5.1  Tamanho e Fotorreatividade 

 

 

 

_____________________                    _____________________ 
                        Supervisor de estágio                                     Acadêmico 
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APÊNDICE R – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL/1 

ACADÊMICO____________________________________TURMA__________LOCAL_______ 

1 IDENTIFICAÇÃO  

CLIENTE:____________________________________________________Prontuário:_______

DN_________Idade:_________anos     Sexo: (  ) F  (  ) M. 

Diagnóstico:_____________________ 

 

2 DADOS DE ADMISSÃO 

Motivo de encaminhamento ao 

CERSAM?____________________________________________       

Quem encaminhou? 

_____________________________________________________________ 

Como chegou ao serviço?   Voluntariamente (    ) involuntariamente (   ) 

Acompanhante: Sim (   )   Não (   ) Caso afirmativo quem? ____________________________ 

 

3 ANTECEDENTES CLÍNICOS 

Doenças orgânicas pré-existentes e internações clínicas anteriores: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tratamentos clínicos atuais (locais onde realiza tratamentos e medicações): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Antecedentes familiares: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 HISTÓRIA PSIQUIÁTRICA: 

 

 

Tratamento anterior? ___________________________________________________________  

Abandono? ___________________________________________________________________ 

Internação?__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE R – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL/2 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Cliente:____________________________________________________Prontuário:_________

5 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

Psico-espirituais. (Prática religiosa ou filosofia de vida, angústias espirituais) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Relacionamento familiar 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Relacionamento interpessoal. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Aprendizagem (capacidade de assimilação, capacidade de raciocínio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Conhecimento sobre a doença e tratamento. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Recreação. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Cuidados pessoais (apresentação, condições de higiene) 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Queixas (dores, sono, eliminações, etc). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE R – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL/3 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Cliente:_________________________________________________Prontuário:____________

6 EXAME FÍSICO 

Couro cabeludo:______________________________________________________ 

Olhos:______________________________________________________________ 

Nariz:_____________________________ Orelhas:__________________________ 

Cavidade Oral:_______________________________________________________ 

Pescoço_____________________________________________________________ 

Tórax:______________________________________________________________ 

Abdômen:___________________________________________________________ 

Membros superiores e 

inferiores______________________________________________________ 

Peso:________ T:______  PA:________         FC:__________          FR:__________ 

 

7 MEDICAÇÃO EM USO: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8 EXAME PSÍQUICO 

 

8.1 NÍVEL DE CONSCIÊNCIA / ORIENTAÇÃO, ALTERAÇÕES: 

( ) preservado 

(  ) obnubilação 

( ) torpor 

(  ) orientação halopsiquica 

(  )  orientação autopsiquica 

(  ) outros__________________ 

 

8. 2 CONTEÚDO DE PENSAMENTO / HUMOR/ PERCEPÇÃO, ALTERAÇÕES: 

(  ) ansioso  

(  ) angústia 

(  ) irritado 

(  ) triste 

(  ) medo 

(  ) fuga de idéias  

(  ) crítica prejudicada 

(  ) aceleração de   

pensamento 

(  ) deprimido 

 

(  ) medo 

(  ) eufórico 

(  ) associações    

frouxas 

(  ) desejo de morte 

(  ) obsessões 

(  ) alucinações 

(  ) delírios 

(  ) lentificação do 

     Pensamento 
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APÊNDICE R – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL/4 

 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Cliente:_________________________________________________Prontuário:____________ 

 

8.3 AFETO 

(  ) preservado             (  ) embotado (  ) inadequado        (  ) plano 

 

8.4 COMUNICAÇÃO VERBAL: 

(  ) efetiva 

(  ) inefetiva (fala desorganizada, disartria, taquilalia, logorréia) 

(  ) resistência à comunicação verbal 

(  ) sem comunicação verbal  

 

8.5 COMPORTAMENTO NÃO VERBAL / MOVIMENTO: 

(  ) hostilidade (  ) evitação (  ) catatônica 

(  ) comportamento hipersexualizado 

(  ) alteração marcha/movimentos (acatisia, sinais extrapiramidais)  

( ) lentificação do movimento 

 

8. 6 PRAGMATISMO/ INTERAÇÕES SOCIAIS: 

(  ) dificuldade em realizar atividades domésticas convencionais 

(  ) dificuldade para atividades profissionais 

(  ) falta de interesse por atividades cotidianas 

(  ) dificuldade em assumir compromissos/ concluir atividades    (  ) isolamento social    (  ) 

retraimento social   (  ) postura corporal compatível com cansaço, dor, tensão  

 

 

 

 

_____________________                    _____________________ 
                             Supervisor de estágio                                     Acadêmico 
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APÊNDICE R – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL/5 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Cliente:_________________________________________________Prontuário:____________ 

 Diagnóstico de Enfermagem  Prescrição de Enfermagem 

  

   

  

 

 

   

  

  

 

 

   

  

  

 

 

   

  

  

 

 

Proposta de intervenção pela equipe:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Outras Observações: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

_____________________________________                 ________________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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APÊNDICE S – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ENTREVISTA EM RECURSOS 

HUMANOS EM ADMINISTRAÇAO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/1 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

1. NOME: _________________________________________________________  

2. CARGO/FUNÇÃO – ATRIBUIÇÃO: ____________________________________  

3. SISTEMA DE ADMISSÃO: ___________________________________________ 

4. FORMA DE INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO PROPOSTO NO ATO DA ADMISSÃO 

a) CONHECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO SERVIÇO (ESTATUTO E 

REGULAMENTOS DA INSTITUIÇÃO, REGIMENTO); 

b) INSTRUMENTOS DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO (RELATÓRIOS, 

IMPRESSOS, REUNIÕES, ATAS E OUTROS); 

c) INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO SERVIÇO (NORMAS, ROTINAS,                         

PROTOCOLOS, MANUAIS E CENSOS). 

5. ESTRUTURA HIERÁRQUICA – DESCREVER SISTEMA DE ESCALONAMENTO - 

CRITÉRIOS UTILIZADOS (MENSAL, SERVIÇO, FÉRIAS).  

6. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA/PERMANENTE / SUGESTÔES DISCIPLINA 

E CONTROLE: 

a) FICHA FUNCIONAL; 

b) SISTEMA DE PUNIÇÃO; 

c) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.  

7. AVALIAÇÃO DE INDICADORES E SUA APLICABILIDADE: 

a) TAXA DE ABSENTEÍSMO; 

b) TAXA DE ROTATIVIDADE. 

8. GESTÃO DE TRABALHO (SUPERVISÃO,  TIPO  DE  CHEFIA, CARACTERÍSTICAS E 

PERFIL DO GERENCIAMENTO A QUE A EQUIPE ESTÁ CONDICIONADA). 

9. SATISFAÇÃO QUANTO AO TRABALHO QUE EXECUTA. 

10. BENEFÍCIOS. 

11. HORÁRIO DE DESCANSO.                   

                                                         

 

 

 

_____________________________________                 ________________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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APÊNDICE S – PROCESSO DE AUDITORIA EM ADMINISTRAÇAO DE ENFERMAGEM 

HOSPITALAR - RETROSPECTIVA/2 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

PARTE I – LEVANTAMENTO DO PACIENTE: 
 
1. Nome:____________________________________________________________ 
2. Sexo:_______________________________ 
3. Idade: ______________________________ 
4. Data de admissão:____________________ Data da alta:___________________ 
5. Setor:_______________________________ 
6. Diagnóstico clínico da admissão:______________________________________ 
7. Diagnósticos secundários ou alterações de diagnósticos: ___________________ 
___________________________________________________________________ 
 
8. a) As anotações da enfermagem foram assinadas e datadas? 
    Sim (   ) 3 pts. 
    Não (   ) 0 pt. 
    Algumas (   ) 1 pt. 

 
    b) As anotações de enfermagem refletem os diagnósticos médicos? 
    Sim (   ) 3 pts. 
    Não (   ) 0 pt. 
    Algumas (   ) 1 pt. 
 
9. Houve alguma ocorrência especial relatada? 
    Sim (   ) 3 pts. 
    Não(   )  
    O que ?___________________________________________________________ 

 
10. a) Existem objetividades nas anotações dos cuidados de enfermagem?    
      Sim (   ) 3 pts. 
      Não (   ) 0 pt. 
      Algumas (   ) 1 pt. 
 
     b) A admissão do paciente pela enfermagem descreve suas condições gerais, horário, 

acompanhante? 
          Sim (   ) 3 pts. 
          Não (   ) 0 pt. 
          Algumas (   ) 1 pt. 

 
    c) Os impressos utilizados pela enfermagem estão devidamente preenchidos? 
        Sim (   ) 3 pts. 
        Não (   ) 0 pt.  
        Algumas (   ) 1 pt.          

 

 

PARTE II – REVISÃO DOS REGISTROS:  
        

A) Análise e execução das ordens médicas.  
Coloque um X na lacuna que corresponde a resposta certa: 
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APÊNDICE S – PROCESSO DE AUDITORIA EM ADMINISTRAÇAO DE ENFERMAGEM 

HOSPITALAR - RETROSPECTIVA/3 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

 

B) Observação de Sinais, Sintomas e Reações: 
 

       SIM       NÃO  INCERTO 

08. Condições físicas emocionais e higiênicas na admissão do 
paciente 

4  0  2  

09. Sinais e sintomas relacionados como curso da doença do 
paciente. 

6  0  2  

10. Sinais e sintomas que evidenciam respostas ao tratamento 
normal. 

6  0  2  

11. Sinais e sintomas que apareceram inesperados (relacionados 
com efeitos indesejáveis). 

5  0  2  

12. Sinais vitais verificados com a patologia e gravidade do 
paciente. 

4  0  1  

Total 25  0  9  

 
C) Supervisão do pessoal que participa do cuidado: 

 

       SIM       NÃO  INCERTO 

13. Existe anotação sobre a orientação dada ao paciente quanto 
ao auto cuidado possível? 

5  0  2  

14. Encontram-se anotações do aprendizado do paciente quanto a 
seu auto cuidado? 

5  0  2  

15. Encontram-se evidências de que os cuidados foram 
executados? 

8  0  3  

16. Considerações sobre a qualidade do cuidado prestado ao 
paciente? 

7  0  3  

Total 25  0  10  

                       
Registros e Relatórios:   

       SIM       NÃO  INCERTO 

17. Cuidados administrados estão registrados? 6  0  2  

18. Planos de cuidados são específicos ao paciente? 6  0  2  

19. Prescrição de enfermagem abrange os cuidados básicos? 7  0  2  

20. Evolução de enfermagem permite avaliação global ao 
paciente? 

8  0  2  

21. Prescrição de enfermagem transmite continuidade do 
cuidado? 

8  0  2  

Total 35  0  10  

    SIM   NÃO  INCERTO 

01. Diagnóstico de enfermagem. 4  0  2  

02. Prescrição de enfermagem diária. 4  0  2  

03. Ordens completas (dose, via, horário, referente medicação ou 
cuidado). 

2  0  1  

04. Horários checados com: nome, função, carimbo do 
funcionário. 

4  0  2  

05. Ação da enfermagem que demonstra a causa e efeito. 4  0  2  

06. Orientação e encaminhamento para exames fora da rotina. 3  0  1,5  

07. Anotação de efeitos da ação medicamentosa. 4  0  2  

Total 25  0  12,5  
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APÊNDICE S – PROCESSO DE AUDITORIA EM ADMINISTRAÇAO DE ENFERMAGEM 

HOSPITALAR - RETROSPECTIVA/4 

 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

D) Análise e execução das técnicas de enfermagem (este item deve ser adaptado à unidade a qual 
será executada a auditoria): 

       SIM       NÃO  INCERTO 

22. Administração de medicação. 2  0  1  

23. Higiene pessoal (inclui oral) 2  0  1  

24. Aceitação da dieta. 2  0  1  

25. Hidratação oral. 2  0  1  

26. Eliminações. 2  0  1  

27. Grau de desidratação. 3  0  1  

28. Sono e repouso. 1  0  1  

29. Tricotomia. 2  0  1  

30. Curativos e bandagens. 2  0  1  

31. Recreação. 1  0  1  

32. Prevenção de complicações. 4  0  1  

33. Sondagens. 4  0  1  

34. Observação de secreções. 4  0  1  

35. Tratamentos especiais (Oxinoterapia, traqueostomia, etc.) 4  0  1  

36. Balanço hídrico. 3  0  1  

37. Programas de exercícios físicos. 3  0  1  

38. Procedimentos e técnicas ensinadas ao paciente. 4  0  1  

Total 45  0  17  

 

No exame do formulário temos uma escala de valores que deve se adaptar aos sub 
componentes. Estabelece-se então uma escala de classificados que, qual seja: 
(150 -190) = Excelente               
(110 -150) = Muito Bom            
(40 - 70) = Regular       

(70 - 110) = Bom      
(0 – 40) = Insuficiente 
 

 
PARTE III – FORMULÁRIO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA:    
  
Os registros refletem o serviço como sendo: 
(   ) Excelentes  ( 150 – 190 ) 
(   ) Muito Bom  ( 110 – 150 ) 
(   ) Bom            ( 70  -  110 )  

(   )Regular         ( 40   -  70 ) 
(   ) Insuficiente  ( 01   -  40 ) 

 
Os registros não permitem auditoria (   )  
Justifique 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Observações 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE S – AUDITORIA DE ENFERMAGEM OPERACIONAL EM ADMINISTRAÇAO DE 

ENFERMAGEM HOSPITALAR/5 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

PARTE I – REGISTROS DE ENFERMAGEM:        
Paciente: _____________________________Leito _________Enfermaria:_________ 
Data: __________ Sexo: _____________Idade: ____________ 
Acamado: _____ Semi acamado: _______ Grave: _______ Ambulante: _________ 
Auditores: __________________________________________________________ 
Escala do dia 
Enfermeira______ 
Aux. Enfermagem ______ 
Téc. Enfermagem_______ 
Acadêmicos_______ 
PARTE II – REGISTROS GERAIS: 
 SIM NÃO OBS. 

01. Dados dos cabeçalhos dos impressos no prontuário, preenchidos corretamente?    

02. Ficha de identificação do leito preenchida corretamente?    

03. A Temperatura, Pulso, Respiração está anotada corretamente?    

04. A  Pressão Arterial  está anotada corretamente?    

05. O peso está anotado corretamente?    

06. O volume da urina está anotado corretamente?    

07. As evacuações estão anotadas corretamente?    

08. Dados de “admissão” estão preenchidos corretamente?    

09. A “admissão” mostra as condições físicas?    

10. A “admissão” mostra as condições emocionais?    

11. Dados da “observação sistemática” preenchidos corretamente?    

12. Dados de “informações especiais” preenchidos corretamente?    

13. Dados de “queixas atuais” preenchidos corretamente?    

14. Anotados os “problemas identificados” na admissão?    

15. Admissão datada e assinada?    

16. O plano de cuidados é anotado nos registros de enfermagem?    

17. Dados de condições do paciente na admissão pertinentes e corretos?    

18. Datas diárias colocadas corretamente?    

19. Horário, carimbo e rubrica em cada anotação?    

20. Há pelo menos uma anotação de enfermagem em cada plantão?    

21. Existem “obs. de enfermagem” pertinentes e corretas?    

22. Anotações sobre a evolução do estado geral do paciente, pertinentes e 
corretas? 

   

23. Tratamentos e controles anotados com hora, carimbo e rubrica?    

24. A medicação dada está checada e assinada?    

25. A medicação não dada está checada com círculo e assinada?    

26. Anotada a causa que impede medicar?    

27. Anotadas, com hora e assinatura, ocorrências com medicação?    

28. Anotada hora de início e término do soro EV, e assinatura de quem ligou e 
desligou? 

   

29. Encaminhamento de paciente ao CC anotado e datado?    

30. Observação de recuperação pós-anestésica correta?    

31. Sinais e sintomas relacionados com o curso da doença em geral?    

32. Sinais e sintomas relacionados a complicações devido à terapia?    

33. Observação contínua das condições do paciente?    

34. Registro dos cuidados administrados?    

35. Registros dos fatos constantes da avaliação?    

Número de Questões       SIM________ NÃO_______  TOTAL_____ 
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APÊNDICE S - AUDITORIA DE ENFERMAGEM OPERACIONAL EM ADMINISTRAÇAO DE 

ENFERMAGEM HOSPITALAR/6 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

PARTE III – O PACIENTE E SEU AMBIENTE: 
 

 SIM NÃO OBS 

01. Paciente tomou banho de acordo com o indicado?    

02. Higiene oral?    

03. Os cabelos estão em ordem?    

04. As unhas das mãos e dos pés estão limpas e cortadas?    

05. A pele está cuidada?    

06. As áreas de pressão estão recebendo atenção, é mudado de decúbito 
freqüentemente? 

   

07. É feita manobra sobre a pele em pacientes acamados?    

08. Os curativos estão limpos e secos?    

09. A cama do paciente está em ordem, limpa e seca? A roupa é trocada 
diariamente? 

   

10. O paciente fisicamente incapacitado está sendo encorajado para 
“independência”? 

   

11. O paciente deambula de acordo com o indicado?    

12. Exercícios indicados estão sendo feitos?    

Qualquer observação de risco para o paciente deverá ser registrada na observação. Ex: Soro 
incorreto, rápido, etc... 
A computação dos pontos é feita através da fórmula 
 

                   _________SIM______      X       100 = % favorável 
                              SIM + NÃO 

Para cada quesito em que ocorra um nível de insegurança, ou fator de risco, o fato é relatado e 
diminui-se 25% da média como penalidade. 
Como se pode observar, a auditoria operacional, mais abrangente, pode focalizar melhor os 
problemas chegando ao âmago e sugerindo propostas. 
 
Número de Questões:        SIM________ NÃO_______ TOTAL_____ 
 

INDICADORES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE E SEU AMBIENTE: 
 SIM NÃO OBS 

01. Há silêncio à noite?    

02. Há silêncio na hora do repouso?    

03. A iluminação do quarto é adequada e sob controle?    

04. A temperatura do quarto é confortável para o paciente?    

05. A ventilação do quarto é adequada?    

06. É possível repousar após tratamentos?    

07. O preparo para noite está sendo feito?    

08. É dada medicação sonífera, se necessário?    

09. O paciente está no quarto e no leito registrado, e sua identificação está 
correta? 

   

10. O paciente em cadeira de rodas ou poltrona está acomodado com 
segurança? 

   

11. As grades da cama, se necessárias, estão elevadas e funcionando bem?    

12. As restrições estão colocadas corretamente?    

13. O mobiliário do quarto é apropriado e seguro?    

14. O quarto está em ordem, livre de artigos acumulados (jornais, garrafas, 
etc.)? 
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APÊNDICE S – AUDITORIA DE ENFERMAGEM OPERACIONAL EM ADMINISTRAÇAO DE 

ENFERMAGEM HOSPITALAR /7 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

15. O piso (quarto e banheiro) está seco e não escorregadio?    

16. Vidros de coleta de material são rotulados como medida de segurança?    

17. Material usado ou contaminado (comadre, marreco, curativos, etc.) é 
removido e tratado adequadamente? 

   

18. Avisos de atenção (jejum, não fume, repouso absoluto, isolamento) estão 
visíveis? 

   

19. O equipamento elétrico do quarto está em ordem e funcionando?    

20. O paciente é acompanhado quando sai da clínica?    

21. Com o paciente é encontrada medicação, além da prescrita?    

22. O paciente acamado está em posição correta?    

23. A tração ortopédica está colocada corretamente?    

24. Tábua para os pés, sacos de areia, travesseiros, ou outros suportes, estão 
colocados corretamente? 

   

25. Gesso, talas, estão cuidados e colocados corretamente?    

26. Alimentos e líquidos ficam ao alcance do paciente?    

27. O paciente vem sendo assistido adequadamente na alimentação?    

28. O paciente recebe sempre a dieta correta?    

29. Estão sendo oferecidos ou restringidos líquidos, conforme indicado?    

30. São removidos os líquidos da cabeceira do paciente que está com 
restrição? 

   

 

INDICADORES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE E SEU AMBIENTE: 
 

 SIM NÃO OBS 

1. O soro endovenoso está aplicado (gotejamento, fixação, anotações no rótulo, 
etc...) corretamente? 

   

2. São tomadas medidas para que haja funcionamento normal do intestino do 
paciente? 

   

3. A diurese é guardada, quando indicado?    

4. Está sendo feito o treinamento de bexiga e intestino?    

5. É feita a higiene íntima do paciente com sonda de demora, no mínimo 2  vezes 
ao dia? 

   

6. Drenos e sondas, estão conectados e posicionados corretamente?    

7 Bolsas coletoras (colostomia ou outras) estão colocadas corretamente, limpas 
e mudadas sempre que necessário? 

   

8. Tem insistido com o paciente para que tussa, respire profundamente, faça 
exercícios respiratórios, se mova na cama? 

   

9. O oxigênio está sendo administrado corretamente?    

10. O paciente está sendo aspirado corretamente?    

11. A traqueostomia está livre?    

12. O curativo da traqueostomia está limpo?    

13. Respiradores artificiais estão sendo usados corretamente?    

14. Óculos, próteses dentárias, aparelhos de audição, estão cuidados 
adequadamente? 

   

15. São tomadas medidas para comunicação afetiva?    

16. Observe a aparência, o comportamento, o nível de consciência e os sinais 
vitais do paciente. O observado corresponde às anotações no prontuário? 

   

17. O equipamento utilizado está corretamente aplicado no paciente?    

18. Existem instruções para uso do equipamento?    

19. O paciente é tratado com paciência?    

20. O paciente e seu companheiro de quarto são compatíveis?    
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APÊNDICE S – AUDITORIA DE ENFERMAGEM OPERACIONAL EM ADMINISTRAÇAO DE 

ENFERMAGEM HOSPITALAR /8 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

 

21 O paciente está orientado quanto às normas e rotinas da clínica?    

22. Procedimentos e exames foram explicados ao paciente pela enfermagem?    

23. Valores e roupas estão guardados adequadamente?    

24. O paciente sente-se à vontade para fazer perguntas ao pessoal de 
enfermagem? 

   

25. Os enfermeiros ouvem o paciente?    

26. O pessoal de enfermagem tem bom relacionamento com o paciente?    

27. A família sente-se à vontade para fazer perguntas ao pessoal de 
enfermagem? 

   

28. A família sente-se confortável no hospital?    

29. A família recebe, pelo telefone, informações atualizadas sobre o estado do 
paciente? 

   

30. Quando necessário, a enfermagem providencia convocação da família?    

31. Há alguma evidência de que a enfermagem permanece mais tempo 
assistindo ao paciente grave, ou ao paciente ansioso, ou ao paciente com medo? 

   

32 O paciente sabe que dispõe de assistência religiosa?    

33. O protocolo da religião do paciente é respeitado?    

34. Se o paciente está grave, é avisado ao padre, ao pastor ou o rabino?    

35. O paciente está recebendo algum ensinamento?    

36. Há participação da família no ensino?    

37. Além da enfermagem, outros da equipe participam do ensino?    

38. O ensino se realiza formal?    

39. O ensino se realiza informalmente?    

40. Respiradores artificiais estão sendo usados corretamente?    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________                          _______________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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INDICADORES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE E SEU AMBIENTE: 
 

APÊNDICE S – IMPRESSO DE RECURSO MATERIAL EM ADMINISTRAÇAO DE 

ENFERMAGEM HOSPITALAR/9 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

 
 
Setor 

 
          Material 

 
Quant. 

      
Patrimônio 

 
Conservação 

 

Classificação de materiais 

Cons
. 

Cons
. 

Perm
. 

Perm
. 

Rot. Fixo Rot. Fixo 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

______________________________                          _______________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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APENDICE T – SISTEMATIZAÇAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA/1 

ANAMNESE PEDIÁTRICA 

 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

 

1ª PARTE 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: _____________________________________________Registro_____________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) M  (   ) F     Idade:___________Data________ 

 

1  História sócio-econômica: 

1.1 Profissão do pai: _____________________Profissão da mãe: __________________ 

1.2 Condições de habitação:  (   ) alugada         (   ) própria 

1.3 Água: (   ) encanada       (   )  cisterna 

1.4  A água consumida é: (   ) fervida  (   ) filtrada  (   ) cisterna (   ) torneira 

1.5 O Esgoto é: (   ) pluvial (   ) aberto (   ) rio/córrego 
 
2  Saúde da família: 

Há alguma doença pregressa na família? (   ) sim  (   ) não 

Qual? _________________________________________________________________ 

 

II – SOBRE A GRAVIDEZ 

 

1  Pré-natal iniciou-se no: (   ) 1º trimestre (   ) 2º trimestre (   ) 3º trimestre 

2 Gesta ______  Para ________Aborto________ 

3 Grupo sangüíneo da mãe: _________Fator Rh: _______ 

4 Fez uso de algum medicamento?_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 Fez uso de: (   ) bebidas alcoólicas  (   ) cigarros     (   ) drogas 

6 Ocorreu algum problema incomum na gestação ou parto? _______Qual? 

______________________________________________________________________ 

 

III – SOBRE O PARTO 

 
1 Local: (   ) hospital              (   ) em casa           (  ) Em trânsito 
 
2 Tipo de Parto:  (   ) vaginal cefálico     (   ) cesário (   ) outro. Qual? _______________ 

(   ) a termo   (   ) pré-termo   (   ) pós-termo 
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APENDICE T – SISTEMATIZAÇAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA/2 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Nome: _____________________________________________Registro________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) M  (   ) F     Idade:____________Data_________ 

IV – PERÍODO NEONATAL 

1  Apresentou: 

(   ) icterícia   (   ) exanguíneo – transfusão  (   ) infecção  (   ) vômitos (   ) hemorragia   

(   ) necessidade de incubadora   (   ) convulsões (   ) cianose   (  ) anorexia   (   ) choro   

(   ) anóxia  (   )infecção  (   ) Internação UTI Neonatal (   ) Internação Berçário   (   ) outros 

 

2  Alimentação: 

Amamentação (   ) sim (   ) não Por quanto tempo?______________________________ 

Porque parou? __________________________________________________________ 

Complemento (   ) sim   Quanto?_______________  (   ) não 

Sucção (   ) normal  (  )  difícil   

Postura do aleitamento  (   ) sentada       (   ) deitada    (   ) outros 

 

3  Queixas:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

V – IMUNIZAÇÃO 

vacinas 1ª dose 2ª dose 3ª dose 1° eforço 2° reforço 

BCG      

Hep B      

PENTA      

VIP/VOP      

PNEUMO       

ROTAVIRUS      

MENINGO C      

F.AMARELA   OBS. 

Hep. A   

 
 
2ª PARTE 

 

VI – EXAME FÍSICO 

 

1 Mensuração: 

Temperatura: ________ Pulso: _________ Respiração: ________ Altura: _________ 

P. A. ______________  Peso: ________ P. C. _____________        IMC: ________ 

 

2  Aparência Geral 

(  ) saudável, ativo   (  ) irritado  (  ) prostrado (  ) enfermo  (  ) outros ______________________ 
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APENDICE T – SISTEMATIZAÇAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA/3 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Nome: _____________________________________________Registro_____________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) M  (   ) F     Idade:___________________ 

 
3 Avaliação da pele 

(  ) cianótico  (   ) lesões  (  ) ictérico  (  ) pálido  (  ) eritemas  (  ) descamação  (  ) hidratado  

(  ) outros ______________________________________________     

 

4 Couro Cabeludo 

(   ) limpo e íntegro  (   ) pediculose  (   ) crostas de sujidade 
 

5 Fontanela 

(  ) abaulamento  (  ) deprimida   (  )normotensa 

 

6  Ouvido 

(   ) cerume  (   ) limpo e integro  (   ) inflamação (   ) sem alteração   (   ) outros __________ 

 

7 Olhos 

(   ) processo inflamatório  (   ) pupilas fotorreativas  (   ) mucosas normocoradas   

(   ) icterícia  (   ) protusão do  globo ocular   (   ) estrabismo (   ) outros ________________ 

 

8 – Nariz 

(   ) limpo e íntegro  (  ) coriza (  ) outros_______________________________________ 

 

9  Boca 

(   ) mucosas normocoradas  ( ) cândidas  ( ) fenda palatina  ( ) amigdalas hiperemiadas 

(   ) outros__________________________________________________________________ 

 

10 Região Cervical 

(  ) linfonodos  (  ) massas palpáveis  (  ) amigdalas palpáveis  (  ) outros ___________________ 

 

11  Mamas 

(  ) nódulos  (  ) engurgitamento  (  ) sem alteração  (  ) simétricas (  ) outros ________________ 

 

12 Tórax 

Ausculta pulmonar______________________________________________________________ 

Ausculta cardíaca______________________________________________________________ 

(  ) funil  (  ) peito de pombo   (  )  outros ____________________________________________ 
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APENDICE T - SISTEMATIZAÇAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA/4 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Nome: _____________________________________________Registro_____________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) M  (   ) F     Idade:____________Data_________ 

 

13 Abdome 

(  ) hepatomegalia  (  ) esplenomegalia (  )hepatoesplenomegalia (  ) hepatomegalia, 

(  ) ruídos hidroaéreos  (  ) sem alterações  (  ) outros _______________________________ 

 

14 Membros: superior e inferior 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

15 Genito-urinário 

(  ) limpo e integro  (  ) corrimento  (  ) sinéquia (  ) fimose  (  ) outros ___________________ 

 

16 Ânus e Reto 

(  ) dermatite  (  ) perfuração  (  ) sem alterações  (  ) outros __________________________ 

  

17 Avaliação Neurológica 

Reflexos: (  ) moro    (  ) preensão  (  ) posição  (  ) tração     (  ) perioral  (  ) sucção   

(  ) fome  (  ) protetores  ( ) babinski 

 

18 Padrão de Choro 

(  ) forte  (  ) muito  (  ) pouco 

 

19 Padrão de Sono 

(  ) dorme bem:  (  ) sim   (  ) Não  (  ) horas ______________________________________ 

 

20  Medicamentos ingeridos pela criança antes da internação: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

21 Medicamentos administrados durante a internação: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APENDICE T – SISTEMATIZAÇAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA/5 

ACADÊMICO___________________________________TURMA__________LOCAL________ 

Nome: _____________________________________________Registro_____________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) M  (   ) F     Idade:___________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VII – EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________                  _________________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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APENDICE U - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE ENSINO, 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E CAMPO DE ESTÁGIO PELO ACADÊMICO DE 

ENFERMAGEM NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. 

CLÍNICA__________________________________________________________GRUPO:__________ 

ACADÊMICOS_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PROFESSOR ___________________________________________________DATA:____/____/_____ 

REFERÊNCIA PONTOS 
POSITIVOS 

PONTOS 
NEGATIVOS 

SUGESTÕES 

PLANO DE 
ENSINO 

 
 
 
 
 

  

CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES 

 
 
 
 
 

  

CAMPO DE 
ESTÁGIO 

 
 
 
 
 

  

PROFESSOR  
 
 
 
 

  

LOCAL DE 
ESTÁGIO 

 
 
 
 
 

  

OUTROS  
 
 
 

  

 

 

____________________________________                  _________________________________ 

Assinatura do acadêmico            Assinatura do professor supervisor 
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APENDICE V – ENDEREÇOS DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – HNSG 

Rua São Paulo, 1.097- Centro 

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-AD) 

Rua Ribeiro Junqueira, nº 140 – Centro 

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL – (CAPS I): Rua São João  

 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIAL À SAÚDE DR. LADISLAU SALLES 

(CRASE): Rua Oswaldo Cruz, número 242 – Esplanada 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS ENDÊMICAS E PROGRAMAS ESPECIAIS 

(CREDEN-PES) 

Rua Osvaldo Cruz, número 21, centro 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL (CERSAM / CAPS II) – Rua Francisco 

Sales nª 59 – Esplanada.  

 

HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR DE VALADARES (HMGV) 

Rua Teófilo Otoni, 361 – Centro 

 

HOSPITAL SÃO LUCAS (HSL): Rua Barão do Rio Branco, 662- Centro 

 

HOSPITAL BOM SAMARITANO (HBS): Rua Nízio Peçanha, 1.567 – Vila Isa 

 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

1 ESF ALTINOPOLIS 2- Rua Sete, sem número - Altinópolis 

2 ESF SANTA HELENA 2 – Rua Mariana nº 33 – Santa Helena 

4 ESF SANTOS DUMONT I – Rua 35 nº 66 – Santos Dumont 

5 ESF SÃO TARCÍSIO / UBS CENTRO / CONSULTÓRIO DE RUA – Rua São João nº 182 

6 ESF SIR II – Rua um s/n – Conjunto Sir lado B / próximo ao viaduto 

7 ESF JARDIM PÉROLA - Rua Ouro Preto, 771, Jardim Pérola, Tel: 3273 6457 

 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/mg/governador_valadares/rua-ouro-preto.html
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ANEXO A – RESOLUÇÃO COFEN Nº 441/2013 

 

Dispõe sobre participação do Enfermeiro na supervisão de atividade 
prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes 

níveis da formação profissional de Enfermagem. 
 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso das atribuições consignadas no Art. 8º, inciso IV, 

da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 e no Art. 22, incisos I, II, VII e X do Regimento Interno da 

Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e 

 

Considerando, a alínea “b”, do art. 3º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, que regulamenta o 

exercício profissional da Enfermagem, afirmando que é atribuição do Enfermeiro a participação no 

ensino em Escolas de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem; 

 

Considerando o art. 200, inciso III da CF/1988, que estabelece o SUS como ordenador da formação de 

recursos humanos para a área da saúde; 

 

Considerando a Lei nº 8.080/1990, art. 6º, inciso III, que regulamenta o art. 200 da CF/1988 

disciplinando a ordenação da formação de recursos humanos para a área da saúde, como objetivo do 

Sistema Único de Saúde e o Parágrafo Único do art. 27 deste diploma legal que define a rede de 

serviços do SUS como campo de prática para a formação de recursos humanos para a área da saúde; 

 

Considerando os arts. 48, 52, 53, 63, 94 e 95, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

aprovado pela Resolução COFEN nº 311, de 08 de fevereiro de 2007; 

 

Considerando o arts. 3º, §1º, 7º, III, 9º, III e 15, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que 

dispõe sobre o estágio de estudantes; 

 

Considerando a Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004, que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para organização e realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino 

Médio; 

 

Considerando os arts. 6º, III e 7º, parágrafo único, da Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 

2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem; 

Considerando que o Estágio Curricular Supervisionado deve contribuir de forma direta na construção do 

perfil técnico-científico do egresso, estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais; 
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Considerando o item XII, subitem 14, da Resolução COFEN nº 374, de 23 de março de 2011, que 

normatiza o funcionamento do sistema de fiscalização do Exercício profissional da Enfermagem e dá 

outras providências; 

 

Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS concernente à segurança 

do paciente; 

 

Considerando o Parecer CNE/CES Nº 33, de 1 de fevereiro de 2007 que registra que as Associações, 

Conselhos e outros órgãos de representação de categorias profissionais não têm competência para 

determinar normas e controles sobre a atuação das Instituições de Educação Superior (…). As ações 

destas Associações e Conselhos de classe profissional estão limitadas às competências 

expressamente mencionadas em lei, cabendo-lhes, tão somente, a fiscalização e o acompanhamento 

do exercício profissional que se inicia após a colação de grau e a diplomação (…), portanto, após a 

formação acadêmica – e não antes ou durante. Qualquer tentativa de interferência destes organismos 

no ambiente acadêmico reveste-se de total ilegalidade; 

 

Considerando a deliberação do Plenário em sua 425ª Reunião Ordinária e tudo o mais que consta dos 

autos do PAD COFEN nº 191/2013; 

 

 Resolve: 

Artigo 1º Para efeito desta Resolução são aceitas as seguintes de definições: 

 

I – Atividade Prática: toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso de 

sua formação, sob a responsabilidade da instituição formadora, cujo objetivo seja o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o exercício profissional da Enfermagem, nos 

níveis médio e/ou superior de formação, desenvolvidas em laboratórios específicos e instituições de 

saúde; 

 

II – Estágio Curricular Supervisionado: ato educativo supervisionado, obrigatório, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos. O estágio faz 

parte do Projeto Pedagógico do Curso, que além de integrar o itinerário formativo do discente, promove 

o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento do 

estudante para a vida cidadã e para o trabalho. Deve ser realizado em hospitais gerais e 

especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidade, totalizar uma carga 

horária mínima que represente 20% da carga horária total do curso e ser executado durante os dois 

últimos períodos do curso; 
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III – Estágio Não Obrigatório: atividade opcional, acrescida à carga horária regular, não criando vínculo, 

observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular em curso de Educação Superior e de 

Educação Profissional e celebração de termo de compromisso entre o discente, parte concedente do 

estágio e instituição de ensino; 

 

IV – Projeto Pedagógico de Curso de Graduação em Enfermagem: construído coletivamente, centrado 

no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. O projeto pedagógico visa à formação integral e adequada do 

estudante através de articulação entre ensino, pesquisa, extensão e Assistência de Enfermagem. 

 

Artigo 2º As atividades práticas vinculadas aos cursos de graduação e de formação profissional de nível 

técnico em Enfermagem são de competência do Enfermeiro Docente. 

 

Artigo 3º O Estágio Curricular Supervisionado deverá ter acompanhamento efetivo e permanente pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. 

 

Artigo 4º É vedado ao Enfermeiro do Serviço da parte concedente exercer simultaneamente as funções 

de Enfermeiro Supervisor e de Enfermeiro Docente da Instituição de Ensino no desenvolvimento do 

Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Parágrafo Único: É facultado ao Enfermeiro do Serviço participar da supervisão do Estágio Curricular 

Supervisionado simultaneamente com as atribuições de Enfermeiro de Serviço. 

 

Artigo 5º No Estágio Curricular Supervisionado deve ser considerado, nos termos do art. 95 do Código 

de Ética da Enfermagem, a proibição de “eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por 

alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro responsável ou supervisor”. 

 

 Artigo 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial a Resolução COFEN nº 371/2010. 

 

 

Brasília, 15 de maio de 2013. 

 

 

 

OSVALDO A. SOUSA FILHO   IRENE C. A. FERREIRA 

COREN-CE Nº 56145    COREN-SE Nº 71719 

Presidente Interino     Segunda-Secretária 
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ANEXO B – FLUXOGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVALE 

 

 

                                                Erro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Providenciar preenchimento, através do portal do 

aluno, do Termo de Compromisso para ECSO e o 

plano de estágio em 03 vias e assinar; 

- Providenciar as documentações exigidas pelo 

NIES: 01 cópia do documento de identidade e CPF; 

do comprovante de endereço com o nome do 

acadêmico ou dos pais; declaração de matrícula, 

histórico escolar do curso de enfermagem, 01 foto 

3X4 e cópia do cartão vacinal atualizado no caso de 

estágio supervisionado I. 

- Entregar à coordenadora de estágio para envio de 

assinatura da concedente no termo de 

compromisso e do professor enfermeiro supervisor 

no plano de estágio, que irá encaminhar ao setor 

para estágio da UNIVALE para conferência e 

assinatura. 

Cadastrar no setor para estágio da UNIVALE  

Inclui o acadêmico 
matriculado a um grupo de 
estágio de acordo com o 
período que está cursando. 

Disponibiliza a escala para 
Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório 

Após conferência e assinatura pelo setor para 
estágio da UNIVALE, a coordenação do ECSO 
encaminha as três (03) vias do Termo de 
Compromisso e do plano de estágio para 
assinatura da concedente de cada campo de 
estágio com 01 cópia do cartão de vacinas em dia, 
que só autorizará o acadêmico realizar o estágio 
após certificar que o estudante está com as 
documentações acima assinadas, cartão vacinal em 
dia, uniformizado e com crachá conforme 
informações contidas no manual de estágio para o 
acadêmico de enfermagem. 

Realiza ECSO de acordo com escala enviada por 
e-mail a todos os acadêmicos  

Acadêmico matriculado Coordenador do curso de Enfermagem / 
Gestão acadêmica do ECSO 

Realiza reunião com os 
acadêmicos que irão cursar 
estágio obrigatório 
supervisionado e os informa 
da necessidade de  
providenciar  o preenchimento 
e assinaturas necessárias do 
Termo de Compromisso para 
ECSO e plano de estágio em 
03 vias, através do portal do 
aluno e encaminhar ao 
SIUNE, além da 
documentação necessária, 
exigida pelo núcleo de 
integração ensino e serviço 
(NIES) da Secretaria  
Municipal de Saúde. 
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ANEXO C – TERMO DE COMPROMISSO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

1 – EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
 
_________________________________________________________, pessoa jurídica de 
direito ___________(privado ou público) inscrita no CNPJ nº________________, com sede na 
Rua/Av.________________________ ___________________________________, nº 
_______, Complemento _________________, município de 
______________________________________ UF: _________, neste ato representada por 
_________________________________________________, brasileiro(a), _____ (estado 
civil)______________,(profissão)__________, Identidade nº_______________, CPF Nº 
_________________________________, seu representante legal, na forma da lei; 
 
2 – ESTAGIÁRIO/ESTUDANTE 
 
Nome: _________________________________________________________________ 
Profissão: __________________ Nacionalidade:______________ Est. Civil:__________ 
Endereço Completo: Rua:______________________ nº.____ Bairro:_________________ 
Município: ______________________________________ UF: ________ 
Período:_____ Curso:____________________________________ Turno:____________ 
 
3 – INTERVENIENTE / INSTITUIÇÃO DE ENSINO – FPF/UNIVALE 
 
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, reconhecida pela Portaria nº 1037/1992, do 
Ministério da Educação – MEC, mantida pela Fundação Percival Farquhar, instituição civil sem 
fins lucrativos, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede na rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro 
Universitário, CEP 35020-220 – Governador Valadares/MG. 
 
As partes acima qualificadas firmam o presente termo de compromisso para realização de 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, com a interveniência da Instituição de Ensino Superior qualificada 
no item 3, tendo como base legal a Lei nº 11.788/2008 mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA 1ª - O Estágio na UNIVALE é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, acadêmico e/ou profissional, que visa ao discente regularmente 
matriculado na Universidade o aprendizado de competências próprias da atividade profissional 
e à contextualização curricular, objetivando o seu desenvolvimento para a vida cidadã e para o 
trabalho, conforme plano de estágio anexo. 
 
CLÁUSULA 2ª - O estágio será realizado no período de ___/___/____ a ___/___/____, com o 
cumprimento da carga horária exigida no Projeto Pedagógico do Curso, respeitando o limite de 
06 horas diárias e 30 horas semanais. 
CLÁUSULA 3ª – No período do estágio, o Estagiário estará coberto pelo seguro de acidentes 
pessoais da seguradora cujo contrato estiver vigente no período de estágio estabelecido na 
Clausula 2ª, sob as expensas da Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da 
UNIVALE. 
 
CLÁUSULA 4ª - Constituem motivos de extinção deste Termo de Compromisso: 

a) a exigência de serviços alheio à sua Cláusula Primeira, acarretando, automaticamente, a 
transformação deste compromisso em contrato de emprego; 

b) a conclusão e ou o abandono do curso, bem como o trancamento ou a não renovação 
da matrícula por parte do ESTAGIÁRIO; 
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c) a não apresentação, por parte do ESTAGIÁRIO, das condições mínimas e 
indispensáveis ao aproveitamento do estágio (neste caso a decisão caberá à 
CONCEDENTE, depois de ouvida a Instituição  de Ensino); 

d) a inobservância por parte do ESTAGIÁRIO, das normas internas da CONCEDENTE; 
e) deixar o ESTAGIÁRIO de comparecer, reiteradamente, às suas atividades junto à 

CONCEDENTE. 
f) o descumprimento de quaisquer cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio. 

 
CLÁUSULA 5ª - A rescisão deste Termo de Compromisso poderá ser feita por qualquer das 
partes, sendo necessária prévia comunicação, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, no mínimo. 
 
CLÁUSULA 6ª - Este Termo de Compromisso fica vinculado ao convênio realizado entre a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE e a PARTE CONCEDENTE, onde estão 
acordadas as condições de realização do estágio. 
 
E por assim contratarem, de forma justa e compromissada, assinam o presente Termo em 03 
(Três) vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos. 
 
Governador Valadares, ____ de _______________ de _______. 
 
____________________________________ 

EMPRESA CONCEDENTE 
(com carimbo) 

____________________________________ 
ESTAGIÁRIO 

 
 

__________________________________________________ 
Setor de Estágio da UNIVALE 

Pela INTERVENIENTE 
 

TESTEMUNHAS: 

 
 
 
1.___________________________________ 
Nome completo: 
CPF: 

 
 
 
2.___________________________________ 
Nome completo: 
CPF: 
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ANEXO D – PLANO DE ESTÁGIO 
 

  
I IDENTIFICACÃO 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 
NOME DA CONCEDENTE:__________________________________________ 
ESTAGIÁRIO:_____________________________________________________ 
CURSO:__________________________________________PERÍODO:_______ 
ÀREA DE ESTÁGIO:________________________________________________. 
 
II  PROPOSTA  DE ESTÁGIO 
 
1- COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL A SEREM 
DESENVOLVIDAS. 
 
 
 
 
2- ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O ESTÁGIO. 
 
 
 
 
3- CONTRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO PARA A CONCEDENTE. 
 
 
 
 
4- CONDIÇÕES BÁSICAS APRESENTADAS PELA CONCEDENTE, AO ESTAGIÁRIO, PARA 
A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO. 
 
 
 
 
Governador Valadares, _____de ________________de _______. 
 
   

____________________________________________ 
                                                               Estagiário 

 
 

_____________________________________________ 
Supervisor de estágio da Concedente (com carimbo) 

 
 

                         ________________________________________________ 
  Professor orientador de estágio da UNIVALE (com carimbo) 
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CONDUTA EM CASO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE CONTAMINADO COM MATERIAL 

BIOLÓGICO PARA O FUNCIONÁRIO, PROFESSOR E ACADÊMICO DA UNIVALE. 

 

ACOLHIMENTO NA 

BIOSSEGURANÇA 

PROFISSIONAL DA BIOSSEGURANÇA PREENCHE O 

FORMULÁRIO PRÓPRIO DE COMUNICADO DO ACIDENTE 

BIOSSEGURANÇA ENCAMINHA O ACADÊMICO OU PROFESSOR OU 

FUNCIONÁRIO, COM O PACIENTE FONTE E O CARTÃO DE VACINAS AO 

HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES (HMGV) 

 O MÉDICO PLANTOSNISTA DA CLÍNICA MÉDICA DO HMGV SOLICITARÁ O TESTE RÁPIDO PARA HIV, 

HEPATITE B E HEPATITE C DO PACIENTE FONTE E DO PROFISSIONAL OU ACADÊMICO ACIDENTADO; 

 O PACIENTE, ACADÊMICO OU PROFISSIONAL REALIZA OS TESTES RÁPIDOS NO HMGV; 

 O MÉDICO DO HMGV FORNECE O RESULTADO DOS EXAMES AO PACIENTE FONTE E AO ACADÊMICO OU 

PROFISSIONAL ACIDENTADO, REALIZA AS CONDUTAS PERTINENTES AOS RESULTADOS E ENTREGA UMA 

CÓPIA DO RESULTADO DOS EXAMES AO ACIDENTADO E PACIENTE FONTE. 

  

SE ALGUNS DOS TESTES RÁPIDOS SOLICITADOS FOREM REAGENTES, O PACIENTE FONTE 

OU O ACIDENTADO DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO CRASE PARA A CONFIRMAÇÃO DO 

RESULTADO E SEGUIMENTO.  

- SEGUIMENTO DOS RESULTADOS DE EXAMES E 

ACOMPANHAMENTO NO CRASE. 

 - CASO O ACADÊMICO DESEJAR FAZER 

ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO PARTICULAR, 

SEGUIR PASSOS DO QUADRO ACIMA 

 O ACADÊMICO OU PROFESSOR OU FUNCIONÁRIO 

DEVERÁ LEVAR OS RESULTADOS DOS EXAMES 
E/OU RECEITA MÉDICA, JUNTO COM O CARTÃO 

DE VACINAS, PARA O SEGUIMENTO DO CASO, 
NO CRASE, LOCALIZADO À RUA OSVALDO 
CRUZ, nº 242, CENTRO, TEL: 3271-3048. 

 

 O ACADÊMICO OU PROFISSIONAL PODERÁ 

PROCURAR UM MÉDICO PARTICULAR OU 

LABORATÓRIO PARTICULAR, SE FOR DE SEU 

INTERESSE;  

 O MESMO PAGARÁ O VALOR DA CONSULTA 

MÉDICA E DOS EXAMES REALIZADOS. 

PROCURAR A SEGURADORA COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS E RESULTADOS DE 

EXAMES PARA RESSARCIR OS VALORES GASTOS: RELATÓRIO DO MÉDICO COM 

DIAGNOSTICO, CARIMBO, ASSINATURA E SEU CPF; RECIBOS DE PAGAMENTOS AO 

MÉDICO E OU EXAMES LABORATORIAS ORIGINAIS; NOTA FISCAL DOS 

MEDICAMENTOS ACOMPANHADOS DA RECEITA MÉDICA; DOCUMENTOS PESSOAIS E 

DECLARAÇÃO DA UNIVALE ASSINADA E CARIMBADA DE QUE O ACADÊMICO ESTÁ 

MATRICULADO. 

ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA DA UNIVALE 

VER NO ESPAÇO A3 

 

OBS: Qualquer dúvida entre em contato com o setor de 

BIOSSEGURANÇA – Bloco D6, sala 05, Ramal-5967. 

biosseguranca@univale.br 

FUNCIONÁRIO OU 

PROFESSOR DA 

UNIVALE DEVE 

PROCURAR O SETOR 

DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO PARA 

NOTIFICAR O 

ACIDENTE E  

PREENCHIMENTO DA 

CAT 

PROCURAR O IMEST PARA 

O  SEGUIMENTO 

ANEXO E - FLUXOGRAMA PARA O ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE COM 
PERFUROCORTANTE CONTAMINADO COM MATERIAL BIOLÓGICO NA 
BIOSSEGURANÇA / UNIVALE 


