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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM CADA CAMPO DE ESTÁGIO

As atividades a serem desenvolvidas em campo de estágio deverão estar de acordo 
com as atribuições e competências dos profissionais de enfermagem estão descritas na 
Lei n° 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
enfermagem e no Decreto n°. 94.406, de 08 de junho de 1987 que regulamenta a 
referida lei. Deve-se atentar para os protocolos instituídos dentro da instituição 
concedente.

1.1 - Unidade de Atenção Primária (Posto de Saúde e Programa Saúde da Família)

1. Rodízio pelos setores da unidade para observação e compreensão da rotina e 
doprocesso de trabalho;
2. Reconhecimento da equipe e das competências de cada profissional e da unidade;
3. Acolhimento dos usuários;
4. Realização de visita domiciliar com o agente comunitário de saúde;
5. Realização de curativos;
6. Administração de vacinas e medicamentos;
7. Preparo da sala de vacinas;
8. Auxílio na coleta de exame citopatológico (Papanicolau);
9. Orientação quanto à amamentação e cuidados com o recém-nascido;
10. Participação e auxílio na organização em ações de educação em saúde;
11. Preparo para nebulização e inalação;
12. Glicosimetria capilar;
13. Verificação de sinais vitais;
14. Registros de Enfermagem;

1.2 - UPA e Policlínica

1. Rodízio pelos setores da unidade para observação e compreensão da rotina e doprocesso 
de trabalho;
2. Reconhecimento da equipe profissional, das competências de cada profissional e daunidade; 
3. Acolhimento dos usuários;
4. Aferição de sinais vitais
5. Administração de medicamentos;
6. Punção venosa com cateter venoso periférico e calpe;
7. Glicosimetria capilar;
8. Soroterapia: preparo de soros e controle de gotejamento;
9. Realização de ECG;
10-Auxílio da sondagem vesical de alívio e vesical de demora masculina e feminina;
ll.Auxílio na inserção de sonda nasogástrica e nasoentérica;
12. Registros de Enfermagem;
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1.3 - Clínicas Médica e Cirúrgica

1.O bservação da rotina, do processo de trabalho e atribuições dos profissionais 
da equipe;
2. Admissão de pacientes;
3. Aferição de sinais vitais;
4. Preparo de cama aberta e cama de operado;
5. Higiene do paciente: higiene oral, banho de aspersão, banho de leito, hidrataçãocutânea, 
dentre outras;
6. Auxílio da sondagem vesical de alívio e vesical de demora masculina e feminina;
7. Auxílio na inserção de sonda nasogástrica e nasoentérica;
8. Alimentação do paciente;
9. Balanço hídrico;
10. Curativos;
11. Glicosimetria capilar;
12. Administração de medicação;
13. Punção venosa com cateter venoso periférico e escalpe;
14. Soroterapia: preparo de soros e controle de gotejamento;
15. Preparo pré-operatório dos pacientes;
16. Encaminhamento de pacientes para exames;
17. Relatório de Enfermagem de avaliação pós-operatório;
18. Registros de Enfermagem;
19. Passagem de plantão.

1.4 - Pediatria

1.O bservação da rotina, do processo de trabalho e atribuições dos profissionais da equipe;
2. Admissão da criança;
3. Mensuração do peso e altura;
4. Verificação dos sinais vitais;
5. Administração de medicamentos;
6. Administração de terapia intravenosa: preparo de solução e controle de gotejamento;
7. Punção venosa com escalpe e cateter venoso periférico;
8. Diluição de medicamentos e fracionamento de doses;
9. Inaloterapia e oxigenoterapia;
10. Preparo da criança no pré-operatório;
11. Encaminhamento da criança para o Centro Cirúrgico;
12. Assistência pós-operatória;
13. Higienização da criança;
14. Aplicação de compressa em casos de hipertermia;
15. Registros de Enfermagem;
16. Passagem de Plantão;
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1.5 - Unidade de Tratamento Intensivo

1. Observação da rotina, do processo de trabalho e atribuições dos profissionais da equipe;
2. Admissão de pacientes;
3. Aferir sinais vitais;
4. Banho de leito;
5. Executar monitorização eletrocardiográfica;
6. Executar exame de eletrocardiograma;
7. Executar oximetria de pulso;
8. Executar glicemia capilar;
9. Obter via de acesso venoso periférico com escalpe ou jelco;
10. Manter cuidados com o cateter venoso periférico;
11. Coletar amostras biológicas para realização de exames laboratoriais;
12. Administração medicamentos;
13. Conhecer materiais e medicamentos do carinho de urgência;
14. Monitorar sistema de alarmes da ventilação mecânica;
15. Executar controle hídrico;
16. Executar curativos;
17. Executar higienização do paciente;
18. Encaminhar pacientes para exames de imagem;
19. Registros de Enfermagem;
20. Realizar passagem de plantão.

1.6 - Sala de parto e maternidade

1. Observação da rotina de trabalho e atribuições dos profissionais da equipe;
2. Admissão da gestante no pré-parto;
3. Orientações quanto aos cuidados com o recém-nascido.
4. Orientação quanto ao aleitamento materno;
5. Instalação de soroterapia;
6. Interação com a mãe durante o parto;
7. Recepção do recém-nascido;
8. Higienização do recém-nascido e curativo do coto umbilical;
9. Ordenha mamária manual;
10. Observação dos lóquios;
11. Higienização da puérpera;
12. Orientações para alta;
13. Registros de Enfermagem;
14. Passagem de Plantão.
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1.7 - Central de Material Esterilizado

1. Rodízio para observação das áreas físicas e organização dos setores;
2. Limpeza e secagem de instrumentais;
3. Montagem de pacotes de roupas cirúrgicas e de caixas cirúrgicas diversas;
4. Manipulação da autoclave a vácuo;
5. Observação dos testes de controle de qualidade da esterilização

1.8 - Centro Cirúrgico

1.O bservação da rotina, do processo de trabalho e atribuições dos profissionais da equipe;
2. Paramentação cirúrgica;
3. Acompanhamento da indução anestésica;
4. Auxílio à circulante de sala;
5. Transporte e transferência do paciente à sala cirurgia;
6. Posicionamento do paciente na mesa cirúrgica;
7. Observação do pós-operatório imediato na sala de recuperação pós-anestésica;
8. Registros de Enfermagem;

1.9 - Assistência aos idosos

1. Rodízio pelos setores da unidade para observação e compreensão da rotina de trabalho;
2. Admissão e acolhimento dos idosos;
3. Aferição de sinais vitais;
4. Preparo do leito;
5. Higiene do idoso: higiene oral, banho de aspersão, banho de leito, hidratação 
cutânea,dentre outras;
6. Alimentação dos idosos;
7. Curativos;
8. Glicosimetria capilar;
9. Administração de medicação;
10. Punção venosa com cateter venoso periférico e escalpe;
11. Avaliação de saúde do idoso;
12. Exame físico do idoso;
13. Realizar atividades de recreação e socialização dos idosos;
14. Registros de Enfermagem;
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1.10 - Rede de Serviços de Saúde Mental

1. Rodízio pelos setores da unidade para observação e compreensão da rotina e do 
processo de trabalho;
2. Reconhecimento da unidade e das competências dos profissionais de saúde;
3. Reconhecimento do paciente com sofrimento mental;
4. Interação com Equipe Terapêutica;
5. Interação com paciente portador de sofrimento mental;
6. Visita domiciliar;
7. Participação em atividades de lazer;
8. Participação em programas de integração do usuário/comunidade/família;
9. Participação de atividades de educação em saúde;

Coordenád^r <Mthico

Site: www.cursoavancado.com.br
E-mail: direcao@cursoavancado.com.br



g$> n

AVANÇADO
CURSO TÉCNICO

CURSO TÉCNICO AVANÇADO DE RADIOLOGIA LTDA-ME
Av. Gov. Leonel de Moura Brizola, 1203 sala 901 - Duque de Caxias/RJ

Tel.: (021) 3845-1910 / 4104-0800 www.cursoavancado.com.br
CNPJ: 18.404.307/0002-02

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM CADA CAMPO DE ESTÁGIO

As atividades a serem desenvolvidas em campo de estágio deverão estar de acordo 
com as atribuições e competências dos profissionais de Técnico em radiologia estão 
descritas na Lei n2 Lei 7394 de de 29 de outubro de 1985 que que regula o Exercício da 
Profissão de Técnico em Radiologia e no Decreto n2. 92.790, de 17 de Junho de 1986 
que regulamenta a referida lei. Deve-se atentar para os protocolos instituídos dentro 
da instituição concedente.

1.1 - Técnico em Radiologia

1. Organizar equipamento, sala de exame e material:
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios;
Verificação dos acessórios de proteção radiológica;

2. Planejar o atendimento:
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários;
Ordenar a sequência de exames;
Receber pedido de exames e ou prontuário do paciente;
Cumprir procedimentos administrativos;

3. Operar equipamentos computadorizados e analógicos.
4. Utilizar recursos de informática.
5. Operações na câmara escura:

Colocação de filmes virgens nos chassis;
Envio dos chassis carregados (c/filme) para a sala de exames;
Recebimento dos chassis com os filmes expostos;
Retirada dos filmes expostos dos chassis;
Colocação dos filmes nas colgaduras nos casos de processamento manual;
Colocação dos filmes diretamente na processadora para revelação.

6. Prestar atendimento fora da sala de exame com Equipamento Móvel de Raio X: 
Realização de exames no leito.

1.2 - Tomografia Computadorizada

1. Organizar equipamento, sala de exame e material:
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios;
Verificação dos acessórios de proteção radiológica;

2. Planejar o atendimento:
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários;

Ordenar a sequência de exames;
Receber pedido de exames e ou prontuário do paciente;
Cumprir procedimentos administrativos;

3. Utilizar recursos de informática.
4. Posicionar o paciente na mesa de exame.
5. Realizar os protocolos de exames.
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1.3 - Ressonância Magnética

1. Organizar equipamento, sala de exame e material:
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios;

2. Dar orientações aos pacientes quanto a segurança em sala de Ressonância Magnética 
(Campo Magnético).

3. Planejar o atendimento:
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários;
Ordenar a sequência de exames;
Receber pedido de exames e ou prontuário do paciente;
Cumprir procedimentos administrativos;

4. Utilizar recursos de informática.
5. Posicionar o paciente na mesa de exame.
6. Realizar os protocolos de exames.

1.4 - Mamografia

1. Organizar equipamento, sala de exame e material:
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios;
Verificação dos acessórios de proteção radiológica;

2. Planejar o atendimento:
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários;

Ordenar a sequência de exames;
Receber pedido de exames e ou prontuário do paciente;
Cumprir procedimentos administrativos;

3. Utilizar recursos de informática.
4. Posicionar o paciente na mesa de exame.
5. Realizar os protocolos de exames.

1.5 - Densitometria Óssea

1. Organizar equipamento, sala de exame e material:
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios;
Verificação dos acessórios de proteção radiológica;

2. Planejar o atendimento:
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários;
Ordenar a sequência de exames;
Receber pedido de exames e ou prontuário do paciente;
Cumprir procedimentos administrativos;

3. Utilizar recursos de informática.
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4. Posicionar o paciente na mesa de exame.
5. Realizar os protocolos de exames.

1.6 - Raio X de Arco Cirúrgico

1. Atuação no centro cirúrgico:
Operar o equipamento de Raio X Cirúrgico, com cirurgia ortopédica, vascular e 
urologica;

2. Seleção e preparo do material usado no procedimento.
3. Identificação do paciente e exame.
4. Arrumar o aparelho na sala.
5. Durante o exame fazer as imagens radiográficas solicitadas.
6. Após o exame tem que documentar, imprimir as imagens, gravar em CD e no filme.
7. Higienização do equipamento.

Site: www.cursoavancado.com.br
E-mail: direcao@cursoavancado.com.br


