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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Legislação em enfermagem: Código de Ética e Lei o Exercício Profissional de Enfermagem; 

2. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e políticas; 

4. Registros e informações de enfermagem;  

5. Qualidade em saúde e segurança do Paciente: Programa Nacional de Segurança do Paciente; Protocolos 

de Segurança do paciente, prevenção e notificação de eventos adversos. 

6. Sistematização da assistência de enfermagem; 

7. Fundamentação teórico-prática relacionada aos procedimentos: cuidados de enfermagem na 

administração de dietoterapia; cuidados de enfermagem na oxigenoterapia, nebulização e aspiração 

traqueal; cuidados com ostomias; cateterismo vesical de alívio e demora; cuidados com a sondagem 

nasogástrica e nasoenteral; cuidados de enfermagem na manipulação de drenos; balanço hídrico; 

prevenção e tratamento de lesões; administração de medicamentos e vacinação; 

8. Assistência de enfermagem: na urgência e emergência; na atenção primária da saúde; na prevenção e 

controle de infecções hospitalares; nos cuidados paliativos; na saúde da mulher, da criança e do 

adolescente; na prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis; nas infecções 

sexualmente transmissíveis; e na saúde mental. 
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