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CURSO: Enfermagem 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 

Unidade curricular 

Prática Integração Ensino Serviço e Comunidade III 

Departamento 

CCO 

Carga Horária 
Período 

3º Teórica 

 

Prática 

68 

Total 

68 

Código CONTAC 

EN 029 

Tipo 

OBR 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

Pré-requisito 

EN 013 e EN014  

Co-requisito 

-------- 

 

EMENTA 
Desenvolvimento de atividades educativas em saúde na comunidade. Aplicação teórico-prática na 
comunidade do conhecimento construído nos módulos. 
 

OBJETIVOS 
1 A integração teoria-prática;  
2 Sensibilização para o conhecimento e busca de informação; 
3 Desenvolvimento de habilidades e atitudes exigidas na clínica e na atuação junto à 

comunidade, em níveis de promoção, prevenção, assistência e reabilitação; 
4 Aprendizagem da comunicação geral e de educação em saúde e com os pacientes, usuários 

e comunidade;  
5 Capacitação para  trabalho em equipe; 
6 Conhecimento da realidade social e de saúde local e regional; 
7 Introdução à semiologia e à prática de enfermagem;  
8 Desenvolvimento de habilidades no gerenciamento do cuidado e dos serviços de saúde. PAG  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO semana 

Acolhimento dos alunos, explicação e pactuação sobre as realizações práticas  
Conhecimento da estrutura e processo da UAPS 
Identificação das categorias profissionais que trabalham na UAPS e suas funções 
Conhecimento dos formulários de registro diário da saúde da criança 
Conhecimento da área de abrangência da UAPS 

1ª 

Verificação dos sinais vitais na consulta inicial do adulto, do idoso e da criança 
Sistematização da assistência de enfermagem: anamnese, identificação dos 
problemas.  
Elaboração do diagnóstico de enfermagem e registro no prontuário 
Executar as técnicas básicas do exame físico durante a consulta de enfermagem e 
registrar no prontuário 
Realização da visita domiciliar com ênfase na  anamnese e no exame físico 

2ª 

Verificação dos sinais vitais na consulta inicial do adulto, do idoso e da criança 
Sistematização da assistência de enfermagem: anamnese, identificação dos 
problemas.  
Elaboração do diagnóstico de enfermagem e registro no prontuário 
Executar as técnicas básicas do exame físico durante a consulta de enfermagem e 
registrar no prontuário 
Avaliação do dia 

3ª 
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Organização da sala de vacinas 
Ambientação das bobinas de gelo 
Leitura do termômetro de máxima e mínima 
Preparo da caixa de vacinas para acondicionamento dos imunobiológicos 
Registro no mapa de controle diário de vacinas 
Manuseio do arquivo dos cartões espelhos 
Avaliação do dia 

4ª 

Organização da sala de vacinas 
Ambientação das bobinas de gelo 
Leitura do termômetro de máxima e mínima 
Preparo da caixa de vacinas para acondicionamento dos imunobiológicos 
Registro no mapa de controle diário de vacinas 
Manuseio do arquivo dos cartões espelhos 
Leitura dos cartões espelhos das crianças do CEMEI próximo, encaminhar a criança 
com atraso vacinal à unidade  
Administração de imunobiológicos e orientação do acompanhante quanto aos 
possíveis efeitos adversos 
Avaliação do dia 

5ª 

Organização da sala de vacinas 
Ambientação das bobinas de gelo 
Leitura do termômetro de máxima e mínima 
Preparo da caixa de vacinas para acondicionamento dos imunobiológicos 
Registro no mapa de controle diário de vacinas 
Manuseio do arquivo dos cartões espelhos 
Leitura dos cartões espelhos das crianças do CEMEI próximo, encaminhar a criança 
com atraso vacinal à unidade  
Administração de imunobiológicos e orientação do acompanhante quanto aos 
possíveis efeitos adversos 
Trabalho sobre imunobiológicos especiais (quadro com idade, doses, situações, 
efeitos adversos, via de administração, temperatura de acondicionamento ) 
Avaliação do dia 

6ª 

Manuseio da ficha de notificação compulsória doenças infecto contagiosas 
Fazer busca ativa dos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória (discutir 
com os professores se há real possibilidade devido à necessidade de agendamento 
de consulta na UAPS) 
Consulta de enfermagem com ênfase no exame físico da cabeça e do pescoço, com 
registro no prontuário 
Avaliação do dia 

7ª 

Manuseio da ficha de notificação compulsória doenças infecto contagiosas 
Fazer busca ativa dos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória (discutir 
com os professores se há real possibilidade devido à necessidade de agendamento 
de consulta na UAPS) 
Consulta de enfermagem com ênfase no exame físico da cabeça e do pescoço, com 
registro no prontuário 
Participação na campanha de vacinação do idoso (confirmar a data) 
Avaliação do dia 

8ª 

Sala de vacina 
Estudo de caso 
Avaliação do dia 

9ª 

Capacitação de um grupo de usuários de urgência e emergência, anteriormente 
deverá ser feita a escolha do tema e um roteiro. 
Posteriormente, avaliação do grupo, do professor, dos servidores da unidade e dos 
usuários.  
Os alunos poderão levar material didático pedagógico da universidade como 
manequins, com prévio agendamento. 
Avaliação do dia 
Avaliação formativa: fim do primeiro ciclo 

10ª 
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Assistência de enfermagem à criança/ adolescente/adulto com infecção das vias 
aéreas superiores IVAS 
Promoção de uma prática educativa com o tema IVAS  
Avaliação do dia 

11ª 

Visita técnica ao asilo ILPI (instituição de longa permanência do idoso) com roteiro e 
relatório do que foi observado 
Avaliação do dia 

12ª 

Consulta de enfermagem com ênfase no exame físico do aparelho circulatório 
Sala de vacinas 
Avaliação do dia 
Estudo de caso 

13ª 

Visita a uma escola para realização de atividade de educação em saúde para o 
adolescente, ou na UAPS, se for possível.  
Solicitar cartão de vacina e referenciá-lo à UAPS para vacinação em atraso. Convidar 
adolescentes para realização da consulta de enfermagem na UAPS. Solicitar uma 
reunião com os pais para fazer um grupo de educação em saúde com temas sobre a 
adolescência 
Avaliação do dia 

14ª 

Visita a uma escola para realização de atividade de educação em saúde para o 
adolescente, ou na UAPS, se for possível.  
Solicitar cartão de vacina e referenciá-lo à UAPS para vacinação em atraso.  
Solicitar uma reunião com os pais para fazer um grupo de educação em saúde com 
temas sobre a adolescência Convidar adolescentes para realização da consulta de 
enfermagem na UAPS 
Avaliação do dia 

15ª 

Consulta de enfermagem com um adolescente com diagnóstico 
Consulta de enfermagem com um idoso com diagnóstico 
Avaliação do dia 

16ª 

Consulta de enfermagem com um adulto com diagnóstico 
Avaliação dos discentes, docente e preceptores do PIESC III 

17ª 

Diagnóstico administrativo da UAPS 
Avaliação formativa: fim do 2º ciclo 

18ª 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do desempenho do aluno quanto às habilidades e atitudes será realizado em campo de 

prática por professores e preceptores mediante discussões e utilização de instrumento padronizado. 
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