
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizado pelo Conselho Regional do Senac Pernambuco em 31/08/2021, pela Resolução nº 
037/2021 

  

Plano de 

Curso 

 
 

Nome do curso: Especialização 
Técnica em Enfermagem do Trabalho 

Tipo do Curso: Especialização Técnica 
de Nível Médio 
 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 
 

Segmento: Saúde 

Ano: 2021 

 

 

Ano: 2019 



 

1.  Identificação do Curso 

 

Título do Curso: Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Segmento: Saúde 

Carga Horária: 340 horas 

Código DN: 2532 

Código CBO: 3222-15 – Técnico de Enfermagem do Trabalho  

 

2.  Requisitos e Formas de Acesso1 

  

Requisitos de acesso:  

• Idade mínima: 18 anos. 

• Escolaridade: ter concluído o curso Técnico em Enfermagem. 

 

Documentos exigidos para matrícula: 

• Documento de identidade. 

• CPF. 

• Comprovante de escolaridade. 

• Comprovante de residência. 

 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação 

com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem.  

  

3.  Justificativa e Objetivos 

 

A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho – Eixo 

Tecnológico Ambiente e Saúde, está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 

Nível Médio instituído pela Resolução CNE/CEB nº 03/2008 fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 

11/2008, alterada pelas Resoluções CNE/CEB nº 04/2012 de 06/06/2012 e CNE/CEB nº 01/2014 

                                                           
1 Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especialidades técnicas da ocupação e 
legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação 
profissional e exercício de atividade laboral. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas 
neste item do plano de curso, desde que embasados em parecer da Diretoria de Educação Profissional. 



de 05/12/2014, atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 

Federal nº 9.394/1996, no Decreto Federal nº 5.154/2004, alterado pelo Decreto nº 8.268/2014; 

nas Resoluções CNE/CEB nº 04/2010 e 06/2012, nos Pareceres CNE/CEB nº 07/2010 e 11/2012, 

no Regimento das Unidades Escolares Senac Pernambuco e nas demais normas do sistema de 

ensino. 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social - Anuário Estatístico, no decorrer do 

ano 2019 foi registrado 582.507 acidentes de trabalho em todo o Brasil, 64.194 no Nordeste e  

14.192 só em Pernambuco, estes acidentes resultaram em 2.184 óbitos de trabalhadores em 

todo o Brasil, no mesmo ano Pernambuco registrou 47 óbitos decorrentes da atividade laboral2. 

E ainda, de acordo com os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do 

Ministério Público do Trabalho (MPT)3, no ano de 2020 foram registrados 446,9 milhões de 

acidentes de trabalho no Brasil, (Pernambuco foram registrados 8,9 mil notificações de 

acidentes de trabalho), o que resultou num gasto previdenciário com auxilio doença de 17,5 

bilhões de reais e 68,5 bilhões de reais em gastos com aposentadoria por invalidez. O estudo 

também mostra que o número de auxílio-acidente por acidentes de trabalho entre 2000 e 2020 

foi superior a 325 milhões, em Pernambuco tivemos uma frequência de afastamento por 

acidente de trabalho na ordem de 2,4 mil e 105 concessões de aposentadoria por invalidez e 

acidente de trabalho.  

Os dados supracitados demonstram a situação do país e do recorte do Estado de 

Pernambuco com altos índices de acidentes de trabalho e incidência de doenças ocupacionais, 

gerando uma queda na produtividade e gastos para empresas.  Essa situação aponta para 

importantes desafios que envolvem a área de saúde e segurança do trabalho, em especial a 

redução da taxa de absenteísmo4. 

Diante deste quadro, os cuidados com a saúde e a segurança do trabalho são 

imprescindíveis e cada vez mais assume importância estratégica nas organizações. Desta forma, 

o Senac em consonância com a necessidade iminente de profissionais especializados para atuar 

nesta área, oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, uma 

especialidade técnica que atende à perspectiva das normatizações e políticas de manutenção 

da saúde e segurança, bem como de prevenção de acidentes no trabalho. 

 

                                                           
2 Ministério da Economia. Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS. Disponível em: 
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/previdencia-social-regime-geral-
inss/dados-abertos-previdencia-social. Atualizado em: 04 de Maio de 2021. 
3 Ministério do Trabalho e Emprego. Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Disponível 
em: https://smartlabbr.org/. Acesso em: 05 de Maio de 2021. 
4 Ministério do Trabalho e Emprego. Previdência Social. Disponível em: http://www.previdenciasocial.gov.br. 
Acesso em 10 de Maio de 2021. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

Objetivo geral:  

Formar profissionais com competências para atuar e intervir no mercado de 

enfermagem, atendendo as especificidades do trabalho em saúde, com foco em resultados em 

enfermagem do trabalho. 

 

Objetivos específicos:  

• Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes éticas e sustentáveis na 

prestação de cuidados na enfermagem do trabalho. 

• Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 

atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução 

de problemas relacionados à assistência de enfermagem ao trabalhador. 

• Preparar os alunos para a prestação de assistência ao trabalhador na prevenção e 

promoção da saúde e segurança. 

 

 

4.  Perfil Profissional de Conclusão 

 

O Especialista Técnico em Enfermagem do Trabalho é o profissional que presta assistência de 

enfermagem ao trabalhador, participando da avaliação da saúde deste, de programas de 

prevenção de doenças, assim como, de programas de promoção de medidas de higiene 

ocupacional. Participa da organização e funcionamento do serviço de segurança e saúde do 

trabalhador, além de poder atuar em programas de certificação da saúde do trabalhador e em 

situações de urgência e emergência. Compõe a equipe multidisciplinar de saúde e integra o 

Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho (SESMT). Interage com médico do 

trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança 

do trabalho, técnico em segurança do trabalho e demais profissionais. 

Pode atuar em instituições públicas, filantrópicas e privadas de qualquer segmento e porte, tais 

como hospitais, clínicas, ambulatórios, indústrias, parques, serviços de hospedagem, navios, off 

shore, aeroportos, zona portuária e instituições de ensino.  

O Técnico em Enfermagem do Trabalho especializado pelo Senac tem como marcas formativas: 

domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, 

atuando com foco em resultados.  Estas marcas formativas reforçam o compromisso da 

instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao 

mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Esta perspectiva propicia o comprometimento 



do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente 

sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, cuja natureza é “cuidar” e 

pertence ao segmento de Saúde. No Brasil, o exercício profissional é regulamentado pelo 

Decreto n° 94.406/87 – Regulamentação da Lei n° 7.498/86. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Especialista Técnico em Enfermagem 

do Trabalho: 

• Participar da organização e funcionamento do serviço de segurança e saúde do 

trabalhador.   

• Realizar ações de prevenção de doenças ocupacionais e promoção da saúde e segurança 

do trabalhador  

• Atuar em programas de qualidade e certificação de serviços de saúde do trabalhador. 

• Prestar assistência de enfermagem ao trabalhador em situações de urgência e 

emergência.   

 

5.  Organização Curricular5 

 

O Modelo Pedagógico Senac estrutura o currículo do curso de Especialização Técnica em 

Enfermagem do Trabalho com bases nos fazeres profissionais – as competências –, organizadas 

a partir das seguintes Unidades Curriculares: 

Unidades Curriculares 
Carga 

horária 
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UC1: Participar da organização e funcionamento do serviço de 
segurança e saúde do trabalhador.  

108 horas 

UC2: Realizar ações de prevenção de doenças ocupacionais e 

promoção da saúde e segurança do trabalhador  
108 horas 

UC3: Atuar em programas de qualidade e certificação de serviços 

de saúde do trabalhador. 
60 horas 

UC4: Prestar assistência de enfermagem ao trabalhador em 

situações de urgência e emergência.   
36 horas 

                                                           
5 De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, os planos de cursos técnicos de 
nível médio presenciais podem prever até 20% (vinte por cento) do total da carga horária do curso em 
atividades não presenciais, desde que haja suporte tecnológico e que seja garantido o atendimento por 
docentes e tutores qualificados. 



Unidades Curriculares 
Carga 

horária 

Carga Horária Total 340 horas 

 

As Unidades Curriculares não possuem pré-requisitos e podem ser ofertadas de forma 

subsequente ou concomitante, segundo a disposição de cada Departamento. 

Regional. 

 

• Correquisitos:   

A UC 5 Projeto Integrador Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho deve ser 

ofertada simultaneamente às demais unidades curriculares. 

 

• Equivalência entre Unidades Curriculares  

As Unidades Curriculares 1, 2 e 3 deste curso são equivalentes às unidades curriculares do 

curso Especialização em Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 

 

5.1. Detalhamento das Unidades Curriculares: 

 

Unidade Curricular 1: Participar da organização e funcionamento do serviço de segurança e 

saúde do trabalhador.   

 Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Participa da estruturação do ambulatório de saúde do trabalhador conforme normas 

regulamentadoras e legislação.  

2. Monitora índice de absenteísmo e afastamento dos trabalhadores conforme normas 

regulamentadoras e Política Nacional de Saúde do Trabalhador.  

3. Monitora riscos ocupacionais, conforme normas regulamentadoras, resoluções e 

legislação. 

4. Participa da elaboração de programas, medidas de higiene ocupacional e campanhas de 

proteção à saúde do trabalhador conforme riscos ocupacionais, dados estatísticos de 

morbidade e mortalidade dos trabalhadores, normas regulamentadoras e protocolos da 

instituição.  

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 



Elementos da Competência 

• Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT): princípios, diretrizes, 

objetivos, estratégias e responsabilidades.   

• Serviços de saúde e segurança do trabalhador: conceito, estrutura organizacional, 

evolução histórica das relações de trabalho no Brasil e no mundo, origem das normas 

regulamentadoras e resoluções e termos técnicos.  

• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT): 

estrutura, Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), dimensionamento, 

documentos obrigatórios e funcionamento conforme norma regulamentadora e 

resoluções. 

• Perfil profissional de Enfermagem do Trabalho: atribuições, campos e limites de atuação, 

Classificação Brasileira de Ocupações  (CBO) e Lei do Exercício Profissional. 

• Equipe multidisciplinar: conceito, responsabilidades, legislação, dimensionamento e 

normas regulamentadoras. 

• Conselhos de classe, órgãos colegiados e órgãos fiscalizadores: Secretaria de Inspeção do 

Trabalho, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Corpo de Bombeiros, 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselho Regional de Enfermagem (COREN), 

Associação Nacional de Enfermeiros do Trabalho (ANENT), Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho (ANAMT), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho 

Regional de Medicina (CRM) – definição, composição e responsabilidade técnica, 

certificações e níveis de atuação e fiscalização. 

• Riscos ocupacionais: conceito, classificação, portarias, sistema de informações 

trabalhistas e previdenciárias, normas regulamentadoras, mapa de risco, promoção, 

prevenção de acidentes e proteção da saúde do trabalhador. 

• Acidentes e incidentes de trabalho: conceitos, promoção, prevenção e proteção, 

comunicação, investigação, legislação e normas regulamentadoras. 

• Absenteísmo: conceito, classificações, monitoramento, cálculos, legislações e normas 

regulamentadoras. 

• Dados epidemiológicos da saúde do trabalhador: conceito,  panorama mundial, nacional 

e local, análise, formas de intervenção, nexo causal, responsabilidades e normas 

regulamentadoras. 

• Campanhas de promoção à saúde do trabalhador e prevenção de doenças e acidentes 

ocupacionais: conceito, programas e responsabilidades. 



Elementos da Competência 

• Tecnologias apropriadas à saúde do trabalhador: conceitos, desafios, tipos e 

aplicabilidade. 

• Gerenciamento de risco: conceito, finalidade, identificação, monitoramento e atuação 

dos profissionais de enfermagem.    

Habilidades 

• Coletar informações e notificações. 

• Identificar riscos ocupacionais e agentes. 

• Mapear dados estatísticos epidemiológicos. 

• Operar planilhas de cálculos, editores de texto e mídias. 

 

Unidade Curricular 2: Realizar ações de prevenção de doenças ocupacionais e promoção da 

saúde e segurança do trabalhador. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Mapeia as condições de saúde do trabalhador, considerando público alvo, riscos 

ocupacionais e nexo causal, conforme as normas regulamentadoras e resoluções.  

2. Indica as necessidades de ações educativas, de acordo com o mapeamento, as condições 

de saúde do trabalhador e da organização.  

3. Participa da elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), de acordo com o Programa de Prevenção de Risco Ambiental 

(PPRA) e as normas regulamentadoras. 

4. Monitora a saúde dos trabalhadores de acordo com o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), as normas regulamentadoras, as legislações e as resoluções. 

5. Sistematiza os resultados dos indicadores do programa de atenção à saúde do 

trabalhador conforme protocolo da instituição. 

6. Presta assistência ao trabalhador, considerando suas necessidades humanas básicas, 

Política Nacional de Humanização e protocolos da instituição. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Política Nacional de Humanização: princípios, diretrizes, métodos, equipe transdisciplinar 

de referência, apoio matricial, clínica ampliada e redes de atenção. 



Elementos da Competência 

• Educação em saúde: conceito, objetivos, estratégias de treinamento e desenvolvimento 

(técnicas de apresentação e dinâmicas) e processo de trabalho.  

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): conceito, elaboração, 

responsabilidades, normas regulamentadoras, exames ocupacionais e complementares, 

ações de prevenção primária, secundária e terciária para doenças, acidentes e incidentes.  

• Processo de saúde–doença: conceitos, adoecimento, cuidado centrado no trabalhador e 

visão sistêmica da saúde. 

• Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário: conceito, CID-10, normas regulamentadoras 

e legislações.  

• Normas regulamentadoras relativas à insalubridade, periculosidade e documentação dos 

trabalhadores. 

• Vacinação ocupacional: Política Nacional de Imunização, Programa Nacional de 

Imunização, rede de frio, nexo causal, normas regulamentadoras, calendário do 

trabalhador e resoluções. 

• Doenças transmissíveis: conceitos, promoção, fatores de risco, nexo causal, diagnóstico, 

complicações, sinais e sintomas, ações preventivas, combate, controle, medidas de 

controle e erradicação no local de trabalho, exames ocupacionais, complementares, 

notificação, acompanhamento e encaminhamento dos trabalhadores.  

• Doenças crônicas não transmissíveis: conceitos, promoção, prevenção, fatores de risco, 

diagnóstico, complicações, sinais e sintomas, ações preventivas, promoção e 

acompanhamento dos trabalhadores. 

• Intercorrências clínicas na saúde do trabalhador: conceito, triagem, tipos, nexo causal, 

fatores de risco, agentes de riscos, avaliação, sinais e sintomas, acionamento de serviço 

de transporte, intervenção, monitoramento, acompanhamento, encaminhamento, 

protocolos e intervenção.  

• Doenças profissionais, do trabalho e comunitárias: conceitos, promoção, prevenção, 

fatores de risco, nexo causal, complicações, sinais e sintomas, medidas de controles e 

erradicação no local de trabalho, exames ocupacionais, complementares e 

acompanhamento dos trabalhadores, reabilitação e reintegração no trabalho. 

• Abuso de álcool e drogas: conceito, tipos (lícitas e ilícitas) e efeitos no organismo, 

drogadicção, legislação trabalhista, acompanhamento dos trabalhadores e família, sigilo 

profissional, tratamento, reabilitação serviços de atendimento e reintegração no 

trabalho. 



Elementos da Competência 

• Sofrimento psíquico: conceito, finalidade, tratamento, sigilo profissional, 

acompanhamento, reintegração no trabalho e serviços de atendimento. 

• Indicadores de desempenho dos programas de saúde do trabalhador: finalidades, 

aplicabilidade, medição, monitoramento, análise e resultados. 

• Provas funcionais: conceitos, exames, instrumentos, aparelhos e normas 

regulamentadoras. 

• Sistemas e métodos de controle e registro: prontuários físicos e eletrônicos e softwares 

de gestão ocupacional.  

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): conceito, finalidade, diretrizes, 

estrutura e campanhas de promoção à saúde ambiental e prevenção de acidentes e 

incidentes no ambiente de trabalho. 

• Riscos ambientais e processos industriais: impactos, tecnologias e riscos físicos, químicos, 

biológicos e ergonômicos relacionados ao meio ambiente e saúde do trabalhador. 

Habilidades 

• Identificar fatores de risco. 

• Operar equipamentos de provas funcionais. 

• Reconhecer sinais e sintomas de doenças. 

Atitudes/Valores 

• Comprometimento com a assistência humanizada. 

• Respeito à diversidade, valores morais, culturais e religiosos do trabalhador. 

 

Unidade Curricular 3: Atuar em programas de qualidade e certificação de serviços de saúde do 

trabalhador. 

Carga horária: 60 horas. 

Indicadores 

1. Participa da estruturação e implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI),  conforme 

normas regulamentadoras e de certificação, resoluções e protocolos da instituição. 

2. Participa dos processos de auditoria interna e externa relativos aos programas e planos 

de melhorias, conforme normas regulamentadoras, resoluções e protocolos da 

instituição. 

3. Indica ferramentas de melhorias e adequações para os processos de estruturação, 

implantação e monitoramento do Sistema de Gestão integrada, de acordo com a Política 



Indicadores 

de Atenção à Saúde do Trabalhador e normas certificadoras e dos programas de 

qualidade. 

4. Monitora indicadores assistenciais da saúde do trabalhador conforme normas 

regulamentadoras, riscos ocupacionais, eventos adversos, normas de certificação e 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador.  

5. Sistematiza os resultados dos processos relativos aos programas e planos de melhorias 

adotados no ambiente de trabalho, conforme normas regulamentadoras, resoluções e 

protocolos da instituição. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Sistema de Gestão Integrada (SGI): conceito, objetivos, implantação, CNAE, 

parametrização, comissões, estratégias, responsabilidades, certificações, mensuração, 

monitoramento, análise e resultados. 

• Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional: conceito, objetivos, estratégias, 

responsabilidades, indicadores, certificações, mensuração, monitoramento, análise e 

resultados. 

• Sistema de Gestão Ambiental: conceito, objetivos, estratégias, responsabilidades, 

sustentabilidade organizacional, certificações, resoluções, mensuração, monitoramento, 

análise e resultados. 

•  Sistema de Responsabilidade Social: conceito, objetivos, estratégias, responsabilidades, 

certificações, mensuração, monitoramento, análise e resultados. 

• Sistema de Gestão da Qualidade: conceito, objetivos, fundamentos, estratégias, 

responsabilidades, certificações, mensuração, monitoramento, análise e resultados. 

• Gestão de riscos: conceito, objetivos, processo, estratégias, responsabilidades, 

resoluções, auditorias, mensuração, notificações, monitoramento, análise e resultados. 

• Ferramentas de gestão: conceitos, objetivos, modelos, aplicabilidade, mensuração, 

monitoramento, análise e resultados. 

• Manual de Normas e Procedimentos: conceito, objetivo, aplicabilidade, procedimentos 

operacionais padrão, acompanhamento, atualização, responsabilidades, análise e 

resultados. 



Elementos da Competência 

• Redução de impactos ambientais: conceito, gerenciamento de resíduos, tecnologias, 

logística reversa, situações de risco, efeitos nocivos dos resíduos ao meio ambiente e 

sociedade, legislações e resoluções. 

Habilidades 

• Correlacionar sistemas de gestão e sua aplicabilidade. 

• Estabelecer relações entre os protocolos de atendimento à saúde do trabalhador e o 

sistema de gestão integrada. 

• Identificar necessidades de melhoria nos processos de saúde do trabalhador. 

Atitudes/Valores 

• Atitude sustentável. 

 

Unidade Curricular 4: Prestar assistência de enfermagem ao trabalhador em situações de 

urgência e emergência.  

Carga horária: 36 horas. 

Indicadores 

1. Acolhe o trabalhador vítima de acidente e/ou mal súbito conforme normas 

regulamentadoras, limite de atuação e protocolos da instituição.  

2. Executa intervenções de enfermagem ao trabalhador vítima de acidente e/ou mal súbito 

de acordo com prioridades da triagem, limite de atuação e protocolos da instituição.  

3. Encaminha o trabalhador vítima de acidente e/ou mal súbito a serviços hospitalares de 

referência, de acordo com a condição clínica, grau de complexidade, limite de atuação e 

protocolos da instituição. 

4. Executa planos de ação de urgência e emergência de acordo com os protocolos 

estabelecidos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Serviços de Emergência: organização estrutural e física, tipos, sistema de referência e 

contra referência, encaminhamento, notificação, protocolos e regulamentações.  

• Protocolos de acolhimento e classificação de riscos em múltiplas vítimas de acidente de 

trabalho: definição, tipos, triagem, atribuições, aplicabilidade, critérios e métodos. 



Elementos da Competência 

• Acidentes de trabalho de nível gravidade severo e crítico: conceito, tipos, incidência, 

frequência, impactos, responsabilidades, nexo causal, protocolos, intervenções e normas 

regulamentadoras.  

• Acidente de trabalho em ambientes insalubres e perigosos: conceito, tipos, incidência, 

frequência, impactos, responsabilidades, nexo causal, protocolos, intervenções e normas 

regulamentadoras. 

• Emergências traumática: tipos, nexo causal, agentes de riscos, avaliação, sinais e 

sintomas, transporte, intervenção, monitoramento, normas regulamentadoras, 

protocolos e resoluções.  

• Acidentes por produtos perigosos: tipos, nexo causal, avaliação, sinais e sintomas, 

monitoramento, identificação e sinalização de segurança, normas regulamentadoras, 

protocolos e resoluções.  

• Plano de ação de emergência: objetivos, tipos, métodos, procedimentos, protocolos de 

atendimento, equipamentos, produtos para saúde, meios de isolamento, padrões, rota 

de fuga, simulações, abandono de área, provas, controle e orientações, normas 

regulamentadoras, protocolos e resoluções. 

Habilidades 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 

• Identificar reações, sinais e sintomas da vítima. 

• Utilizar equipamentos de proteção individual e coletivo. 

 

Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs) 

Habilidades 

• Analisar resultados. → UC1 e UC4; 

• Comunicar-se de maneira assertiva. → UC1, UC2 UC3 e UC4; 

• Correlacionar normas regulamentadoras com riscos ocupacionais. → UC1 e UC2; 

• Dimensionar recursos. → UC1 e UC2;. 

• Identificar os aspectos do próprio trabalho que interferem na organização. → UC1, 

UC2 UC3 e UC4. 

• Interpretar documentos técnicos. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Mediar conflitos nas situações de trabalho. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Notificar ocorrências. → UC1, UC2 e UC3. 

• Operar recursos tecnológicos. → UC2 UC3 e UC4. 



• Organizar ambiente e processos de trabalho. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Pesquisar dados e referências da área. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Preencher formulários. → UC1 e UC3. 

• Realizar registros de enfermagem. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Selecionar materiais, equipamentos e instrumental. → UC1, UC2 e UC4. 

• Utilizar termos técnicos nas rotinas do trabalho. → UC1, UC2 UC3 e UC4. 

• Analisar riscos ocupacionais e agentes. → UC2 UC3 e UC4. 

 

Atitudes/Valores 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Empatia no trato com as pessoas.→ UC1 e UC2. 

• Flexibilidade nas diversas situações de trabalho. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Respeito ao limite de atuação profissional. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Proatividade e criatividade na resolução de problemas. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Responsabilidade no cumprimento dos acordos. → UC1, UC2, UC3 e UC4. 

• Iniciativa na organização das atividades do trabalho. → UC2, UC3 e UC4. 

• Atitude sustentável na utilização de recursos. → UC2 e UC4. 

 

 

Unidade Curricular 5: Projeto Integrador Especialização Técnica em Enfermagem do 

Trabalho. 

Carga horária: 28 horas. 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na 

metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras 

a serem cumpridas pelo aluno. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos de 

Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências 

previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresenta ao aluno situações que estimulam 



o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a 

resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em 

equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

O Projeto Integrador prevê: 

• articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 

profissional de conclusão;  

• criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora 

de problemas relacionada à prática profissional; 

• desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos, de maneira 

autônoma e responsável; 

• geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

• planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

• compromisso docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das 

unidades curriculares; 

• espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

- domínio técnico-científico; 

- atitude empreendedora; 

- visão crítica; 

- atitude sustentável;  

- atitude colaborativa. 

A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto Integrador:  

1°. Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 

profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão. Neste momento, é feito 

o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que irão nortear a pesquisa 

e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que articulem as 

competências do curso para a resolução do problema.  

2°. Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 

alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na 

etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 

alunos e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a pesquisa 



em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros docentes e 

profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.  

3º. Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das 

novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de 

gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta de solução traga 

aspectos inovadores, tanto no próprio produto, quanto na forma de apresentação. 

 

Propostas de Temas Geradores:  

Projeto Integrador Especialização Técnica Enfermagem do Trabalho  

Proposta 1: A atuação da enfermagem do trabalho em ambientes insalubres e perigosos.  

Os ambientes de atuação para o Técnico em Enfermagem do Trabalho são diversos, 

destacando entre eles os cenários hospitalares, indústrias, espaços confinados e OffShore.  

Essas atividades econômicas citadas possuem a similaridade de serem espaços em que a 

maior parte dos trabalhadores desenvolvem suas atividades laborais em um ambiente 

insalubre e/ou perigoso e algumas vezes até penoso, com riscos específicos e peculiares. 

Essa diversidade exige um profissional resiliente, flexível e com clareza de seus limites de 

atuação e das especificidades locais para uma melhor prática. Com o objetivo de maior 

integralidade de cuidado, faz-se necessário implementar ações de prevenção primária, 

secundária e terciária, que além de prevenir doenças e reduzir os índices de acidentes, 

visam ações assistenciais e atendimento de urgência e emergências nessas situações 

insalubres e perigosas, reverberando na diminuição dos índices de absenteísmo, 

afastamentos e óbitos devido a doenças e/ou acidente de trabalho.  

Nesse contexto, os alunos deverão identificar locais de atuação profissional com situações 

que permitam o desenvolvimento de ações de atuação do técnico de enfermagem do 

trabalho na saúde corporativa pautados nas necessidades dos trabalhadores, priorizando 

a individualidade, a segurança, a humanização da assistência, a comunicação efetiva, a 

escuta ativa, aspectos de orientação em saúde e ação rápida em situações de urgência e 

emergência a fim de minimizar danos e sequelas.  

O docente, por meio da proposição de situações-problema, simulações e vivências deve 

propiciar um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento das propostas, 

articulando as competências necessárias à formação do Auxiliar de Enfermagem do 

Trabalho e do Técnico em Enfermagem do Trabalho. 

 



Proposta 2: Inclusão social e a saúde do trabalhador 

As pessoas com deficiência conquistaram espaço e visibilidade nas últimas décadas e a 

inclusão social é um processo que vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade 

brasileira. No que diz respeito à empregabilidade, a Lei de Cotas  é uma importante 

ferramenta de inserção desta parcela da população no mercado de trabalho. Nesse 

contexto, o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho (SESMT) tem 

papel   fundamental no processo de inclusão social, já no momento da admissão ou 

retorno ao trabalho é importante que seja avaliado a capacidade residual do trabalhador 

em vez da capacidade plena, deve-se adotar o conceito de aptidão para o trabalho, em 

substituição à restrição para o trabalho, e considerar na avaliação os aspectos 

relacionados ao posto de trabalho, ao trabalhador, ao ambiente e às condições nas quais 

as atividades são realizadas. 

No processo da inclusão é fundamental a adaptação do ambiente laboral, posto de 

trabalho de acordo com a deficiência do trabalhador, para poder manter e melhorar a 

capacidade de trabalho do profissional. As adaptações do ambiente de trabalho são 

obrigatórias e necessárias para todos os trabalhadores de acordo com a Norma 

Regulamentadora (NR17) que versa sobre ergonomia, mas quando o profissional em 

questão é uma pessoa com deficiência, essa norma deve estimular ainda mais os 

empregadores a atingirem seus requisitos, para tal precisa ter foco na ergonomia e na 

organização do trabalho, exigindo, reavaliação constante daqueles trabalhadores com 

sequelas neurológicas e osteomusculares crônico-degenerativas e progressivas, pois 

essas condições podem se agravar com o passar do tempo e aumentar o 

comprometimento funcional, necessitando novas adaptações e/ou reabilitações. Para 

isso, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve contemplar 

medidas necessárias para garantir aos trabalhadores com deficiência e também aos 

trabalhadores que se acidentam e ficam com sequelas tenham condições de trabalho 

seguras e saudáveis.  

O docente, por meio da proposição de situações-problema, simulações e vivências deve 

propiciar um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento das propostas, 

articulando as competências necessárias à formação do Auxiliar de Enfermagem do 

Trabalho e do Técnico em Enfermagem do Trabalho. 

 

Com a realização de uma das propostas apresentadas, o aluno poderá demonstrar sua 

atuação profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o 



trabalho em equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude 

empreendedora.  

Outros Temas Geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que 

constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

 

 

 

Indicadores para avaliação: 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no 

tema gerador; 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema 

gerador e objetivos do PI. 

 

  



6.  Orientações Metodológicas 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do 

Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de 

desenvolvimento de competências, estas entendidas como ação/fazer profissional observável, 

potencialmente criativo(a), que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores e que 

permite desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base no 

perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de trabalho 

deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso 

metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a 

situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação 

dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza da 

ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 

situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de complexidade e 

se relacionem com a realidade do aluno e com o contexto da ocupação. 

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer de forma 

concomitante ao desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora. Recomenda-se 

que o tema seja abordado no início das primeiras unidades curriculares do curso e revisitado no 

decorrer de toda a formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e sobre a própria trajetória 

profissional, os alunos podem reconhecer possibilidades de atuação na perspectiva 

empreendedora e elaborar estratégias para identificar oportunidades e aprimorar cada vez mais 

suas competências. O docente pode abordar com os alunos o planejamento de carreira a partir 

dos seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas possibilidades de 

inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, remuneração 

oferecida pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) objetivos: o 

que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo, e; iii) estratégias: 

o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e o 

dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes 

de atuar em seu segmento.  

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto Integrador 

(UCPI), recomenda-se que o docente apresente aos alunos o tema gerador da UCPI na primeira 

semana do curso, possibilitando aos mesmos modificar e/ou substituir a proposta inicial. Para a 



execução da UCPI o docente deve atentar para as fases que a compõem: a) problematização 

(detalhamento do tema gerador); b) desenvolvimento (elaboração das estratégias para atingir 

os objetivos e dar respostas às questões formuladas na etapa de problematização) e; c) síntese 

(organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos). 

Ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da ocupação, 

propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes temas e 

ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. Neste sentido, a proposta 

deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a mera 

sistematização das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 

No tocante à apresentação dos resultados o docente deve retomar a reflexão sobre a articulação 

das competências do perfil profissional e o desenvolvimento das Marcas Formativas, 

correlacionando-os ao fazer profissional. Deve ainda, incitar o compartilhamento dos resultados 

do Projeto Integrador com todos os alunos e a equipe pedagógica, zelando para que a 

apresentação estabeleça uma aproximação ao contexto profissional. Caso o resultado não 

atenda aos objetivos iniciais do planejamento, não há necessidade de novas entregas, mas o 

docente deve propor que os alunos reflitam sobre todo o processo de aprendizagem com intuito 

de verificar o que acarretou o resultado obtido. 

 

Orientações metodológicas específicas. 

Unidade Curricular 1: Participar da organização e funcionamento do serviço de segurança e 

saúde do trabalhador. 

 

Nesta unidade curricular o aluno participará da organização, estruturação e funcionamento do 

ambulatório de saúde do trabalhador. O aluno desenvolverá habilidades de interpretação das 

normas regulamentadoras, legislações e resoluções, além do reconhecimento da importância 

da sua aplicabilidade para preservação da saúde e segurança do trabalhador. Terá compreensão 

dos processos administrativos e sua correlação com o cotidiano que envolve a atenção ao 

trabalhador é um dos aspectos cognitivos nesta unidade curricular. 

Recomenda-se o planejamento de situações de aprendizagem relacionadas aos fazeres 

profissionais, adotando estratégias tais como situações-problema, pesquisas, simulações, 

atividades em laboratório de informática abordando riscos ocupacionais, nexo causalidade, 

acidentes e incidentes de trabalho, dados epidemiológicos estatísticos, palestras e rodas de 

conversa com profissionais atuantes na área, visitas técnicas a diferentes empresas e 

instituições de saúde e segurança do trabalhador. É interessante compartilhar documentos de 

diferentes serviços.  



Para essa UC, buscando um olhar multiprofissional, sugere-se a participação em sala de aula da 

equipe que compõem o SESMT, como do Médico do Trabalho e do Engenheiro do Trabalho. E, 

ainda, o Advogado e o Arquiteto especialista em Segurança do Trabalho. 

Neste contexto, o aluno correlaciona os processos administrativos e seus impactos na 

assistência de enfermagem do trabalho. Durante o processo formativo, os alunos devem ser 

desafiados a pensar em proposições de soluções administrativas pertinentes aos serviços 

prestados, fomentando a autonomia, o protagonismo do aluno e a aprendizagem significativa. 

 

Unidade Curricular 2: Realizar ações de prevenção de doenças ocupacionais e promoção da 

saúde e segurança do trabalhador. 

 

Esta unidade curricular, voltada ao cuidado integral ao trabalhador, possui foco em ações de 

prevenção primária, secundária e terciária, promovendo o mapeamento das condições de saúde 

do trabalhador e relacionando com o nexo causal. Permite ainda, a diferenciação e 

reconhecimento das doenças do trabalho, doenças profissionais e doenças comunitárias, 

possibilitando a participação do aluno nas ações de elaboração e implementação do PCMSO em 

diferentes tipos de atividades econômicas com riscos ocupacionais diversificados, relacionando 

com o PPRA.  

Recomenda-se o planejamento de situações de aprendizagem relacionadas aos fazeres 

profissionais, adotando estratégias tais como situações-problema, pesquisas, simulações, 

vídeos, entrevistas e rodas de conversa com profissionais atuantes na área, visitas técnicas, que 

permitam ao aluno planejar e executar ações educativas voltadas à saúde do trabalhador. É 

importante compartilhar legislações, protocolos, portarias e normas regulamentadoras.  

Para essa UC, buscando um olhar multiprofissional, sugere-se a participação em sala de aula da 

equipe que compõem o SESMT, como Médico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho, bem como 

Fisioterapeuta especialista em Ergonomia, Psicólogo especialista em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho. 

É importante que o docente promova atividades que permitam ao aluno refletir e reconhecer a 

comunicação como ferramenta de trabalho nas ações cotidianas como atendimento ao 

trabalhador e interação com a equipe multiprofissional (como escuta ativa/qualificada), 

registros, anotações e controle (como prontuários). Sugere-se ainda explorar o uso de softwares 

de gestão ocupacional, podendo ser propostas atividades em laboratório de informática e/ou 

simulações visando proporcionar um ambiente que aproxime do cotidiano de trabalho. 



Durante o processo formativo, os alunos são desafiados na adoção de práticas de todos os níveis 

de prevenção da saúde do trabalhador de acordo com o nexo causal, fomentando a autonomia, 

o protagonismo do aluno e a aprendizagem significativa. 

 

Unidade Curricular 3:  Atuar em programas de qualidade e certificação de serviços de saúde do 

trabalhador. 

 

Esta unidade curricular evidencia a atuação do profissional nos programas de qualidade e 

certificação. Os processos de acreditação e certificação são uma realidade nas instituições 

pautados em protocolos internacionais e/ou nacionais, em conformidade  com a expertise da 

instituição.  O entendimento do processo do Sistema de Gestão Integrada (SGI) e sua correlação 

direta com a saúde e segurança do trabalhador é fundamental. 

Recomenda-se o planejamento de situações de aprendizagem relacionadas aos fazeres 

profissionais, adotando estratégias diversificadas, tais como: pesquisas, simulações, visitas 

técnicas a empresas que possuam certificações de serviços de saúde do trabalhador, debates, 

roda de conversa e palestras com especialistas da área e organizações certificadoras, situações-

problema abordando auditorias, riscos ocupacionais, nexo causalidade, acidentes e incidentes 

de trabalho, redução de impactos ambientais, gerenciamento de resíduos, logística reversa, 

situações de risco, efeitos nocivos dos resíduos ao meio ambiente e sociedade, dados 

epidemiológicos estatísticos, Sistema de Gestão Integrada, ISOs e normas de certificação de 

Padronização e Qualidade, Segurança e Saúde Ocupacional, Ambiental e Responsabilidade 

Social, fomentando a autonomia, o protagonismo do aluno e a aprendizagem significativa.  

Para essa UC, buscando um olhar multiprofissional, sugere-se a participação em sala de aula da 

equipe multiprofissional que compõem o SESMT, como Engenheiro do Trabalho com 

especialização em Meio Ambiente. 

É importante que o aluno analise diferentes empresas, com e sem certificações e programas de 

qualidade, refletindo sobre a importância de tais programas para o trabalhador e para a 

empresa. 

Durante as atividades, sugere-se o compartilhamento de documentos institucionais que 

apresentem ações de enfermagem tendo em vista os indicadores de saúde e segurança do 

trabalhador, empresa e comunidade, possibilitando a proposição de programas de qualidade e 

de certificação, sendo que as propostas devem considerar a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) e o uso de ferramentas de gestão.  

 



Unidade Curricular 5: Prestar assistência de enfermagem ao trabalhador em situações de 

urgência e emergência.   

 

Com foco na assistência ao trabalhador em situações de urgência e emergência extra-hospitalar, 

recomenda-se que sejam planejadas situações de aprendizagem que promovam a vivência dos 

fazeres profissionais, abordando as intervenções de enfermagem, o encaminhamento aos 

serviços hospitalares de referência e contra referência, bem como a elaboração, implantação e 

atualização de protocolos de urgência e emergência e planos de ação para atuação em acidentes 

com única ou múltiplas vítimas.  

Para tal, recomenda-se o planejamento de situações de aprendizagem que envolvam 

atendimento em ambientes como espaços confinados, indústrias, OffShore, situações como 

catástrofes e acidentes decorrentes de trabalhos realizados em altura, por meio de vídeos, 

simulações, demonstração, visita técnica, situações-problema, roda de conversa e palestras com 

especialistas da área. Os alunos são desafiados a identificar agravos, alterações hemodinâmicas 

e os equipamentos necessários para o atendimento a vitima, a interpretar documentos técnicos, 

registrar ocorrências, fomentando a autonomia, o protagonismo do aluno e a aprendizagem 

significativa. 

Para essa UC, buscando um olhar multiprofissional, sugere-se a participação em sala de aula da 

equipe que compõem o SESMT, como Médico do Trabalho. E, também, do Bombeiro com 

formação superior. 

 

Unidades Curricular 4: Projeto Integrador Especialização em Enfermagem do Trabalho. 

 

Recomenda-se que o os temas geradores sejam apresentados no inicio do curso. Os alunos 

devem selecionar o tema, podendo sugerir modificações ou acréscimos para a proposta, 

cabendo aos docentes avaliar juntamente com os alunos a pertinência e a viabilidade das 

adequações. É essencial estabelecer o cronograma de trabalho, com etapas e prazos para as 

entregas.  

Portanto, o Projeto Integrador é constituído pela produção dos alunos sistematizadas ao longo 

do curso, no qual são apresentados resultados consistentes e coerentes de acordo com o perfil 

profissional de conclusão. Com base nos temas geradores, é possível desenvolver projetos 

estruturados em patamares de complexidade distintos, envolvendo variadas abordagens e 

atividades inerentes à atuação profissional do Técnico em Enfermagem do Trabalho, 

considerando os limites de atuação profissional. 



De forma geral, é importante que as estratégias de ensino-aprendizagem abordem exemplos 

reais ou fictícios, próximos a situações de trabalho, como pesquisas em diferentes fontes, 

contato com os especialistas da área, visitas técnicas e simulações. Cabe ressaltar que, na 

mediação dessas atividades, o docente deve possibilitar a identificação de problemas 

diversificados e desafiadores, orientar a busca de informações, estimular respostas inovadoras 

e criar estratégias que propiciem avanços, tendo em vista que a competência é desenvolvida 

pela prática em situações concretas. 

 

7.  Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos e 

experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil 

Profissional de Conclusão do presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da educação 

formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito mediante 

protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações 

organizacionais vigentes. 

 

8.  Avaliação 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

propósitos: 

• Ser diagnóstica: Averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de 

domínio das competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades 

de aprendizado e orientar a abordagem docente. 

• Ser formativa: Acompanhar todo o processo de aprendizado das competências 

propostas neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente 

para avançar a outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se 

necessário. 

• Ser  somativa: Atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de 

aprendizagem e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o 

mesmo está apto a receber seu certificado ou diploma.  

• Ser continuada: considerar o desenvolvimento de cada aluno ao logo do processo 

de ensino e aprendizagem, permitindo que as aprendizagens sejam avaliadas de 

forma contínua. Através da observação permanente e da realização de atividades 



diferentes, o docente poderá acompanhar o desenvolvimento de seus alunos e 

realizar uma reflexão constante de sua prática, bem como favorecer a utilização de 

novos instrumentos de trabalho.   

8.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

• Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para 

realizar os registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade 

Curricular/curso). 

• As menções adotadas no modelo pedagógico reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do 

processo avaliativo. 

• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a 

serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem: 

 

8.1.1. Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que serão 

atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

• Atendido - A 

• Parcialmente atendido - PA 

• Não atendido - NA 

Ao final da Unidade Curricular 

• Atendido - A 

• Não atendido - NA 

 

8.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, Prática 

Integrada ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores 

não forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao término da 

Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o aluno será considerado 

reprovado na unidade. É com base nessas menções que se estabelece o resultado da Unidade 

Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

• Desenvolvida - D 

• Não desenvolvida – ND 



8.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades 

curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  

Além da menção D (desenvolveu), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme 

legislação vigente. Na modalidade à distância, o controle da frequência é baseado na realização 

das atividades previstas. 

• Aprovado - AP 

• Reprovado - RP 

 

8.2. Recuperação 

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de solução de 

situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de aprendizagem que 

contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de oferta presencial, é 

possível a adoção de recursos de educação à distância. 

 

9.  Estágio Profissional Supervisionado 

 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no mercado de 

trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei n° 11.788/08). 

Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a estrutura curricular 

dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade profissional assim 

o determinar.  

Nos cursos em que o Estágio não é obrigatório, pode ser facultada aos alunos a realização do 

Estágio, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade 

opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório.  

 

  



10.  Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

 

10.1. Instalações e equipamentos6: 

• Para oferta presencial:  

Equipamentos: Ambú adulto; Ataduras de crepon; Bandagem triangular; Colar cervical adulto; 

Desfibrilador externo de treinamento – DEA (pedagógico); Fixador de cabeça e tirantes; Manta 

térmica aluminizada; Máscara de barreira para ressuscitação cardiopulmonar; Prancha de remoção 

com cintos; Simulador adulto para treinamento de reanimação cardiopulmonar; Tala para 

imobilização; Tesoura ponta romba. 

 

• Para oferta a distância: 

As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pelo DR 

Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede EaD Senac. 

 

10.2. Recursos didáticos:  

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo 

Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 

Sugere-se utilizar como material de apoio, livros da Biblioteca Virtual do Senac-

https://bibliotecadigitalsenac.com.br e vídeos do canal Senac Recomenda - 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ . 

 

11.  Perfil do Pessoal Docente e Técnico 

 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional na área 

de Saúde e Segurança do Trabalho e formação superior em Enfermagem, Medicina, Engenharia, 

com registro nos respectivos conselhos de classe e pós-graduação na área de saúde do trabalho.  

Quando da oferta à distância, o DR Sede responsável pela oferta do curso definirá o perfil do 

tutor. 

 

  

                                                           
6 É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações 
descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e 
metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil 
é signatário. 



12.  Bibliografia 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Participar da organização e funcionamento do serviço de segurança e saúde do 

trabalhador.   

Carga Horária: 108 horas. 

Bibliografia Básica 

CHIRMICI, A.; OLIVEIRA, E.A.R. de. M. Saúde e segurança no trabalho: dispositivos 

selecionados para consulta. São Paulo: Senac, 2018. 

MENDES, René. Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador. São Paulo: Editora 

Publicações, 2018.  

 

Bibliografia Complementar 

NUNES, José Ronaldo Vasconcelos. Trabalho, formação e regulação profissional: estudo 

sobre a enfermagem pernambucana. 1° Edição: Belém: Editora Rfb, 2020. 

GORDIS. Leon. Epidemiologia. 5. Ed.: Porto Alegre: Editora Revinter, 2017. 

SALIBA, Messias Tuffi. Manual Prático de Higiene Ocupacional e PPRA. 10° Edição: São Paulo: 

Editora LTR, 2019. 

JUNIOR, Rodrigues dos Santos; BENATTI, Andre Luis. Gestão e Indicadores em Segurança do 

trabalho: Uma Abordagem Prática, São Paulo: Érica, 2019. 

ALIBA, Messias Tuffi. Jurisprudência de Insalubridade, Periculosidade, Acidentes e Doenças 

do Trabalho e Prova Pericial. Autor, São Paulo: Editora LTR, 2018. 

 

UC2:  Realizar ações de prevenção de doenças ocupacionais e promoção da saúde e segurança 

do trabalhador. 

Carga Horária: 108 horas. 

Bibliografia Básica 

MORAES, Giovanni. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 

18.001/2017 e OIT SSO/2001 – São Paulo: Editora: Gerenciamento Verde, 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho / Manual de Procedimentos 

para os Serviços de Saúde: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf. Acesso 

em 18 mar. 2019. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf


Unidades Curriculares 

LUCCA, Sergio Roberto. Fatores psicossociais e saúde mental no trabalho. São Paulo: Editora: 

Proteção, 2019. 

FONSECA, Randal. Emergências Complexas – Gestão para Resiliência. São Paulo: Editora: 

Randal, 2017. 

NAEMT- National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS Atendimento Pré-

hospitalar ao Traumatizado. 9° edição, Porto Alegre, Editora Artmed, 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Dermatoses Ocupacionais / Ministério da Saúde - Brasília: 

Ministério da Saúde, 2011. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/06 

0553 M.pdf. Acesso em 18 mar 2019. 

BROWN, Brené. A Coragem para Liderar: Trabalho Duro, Conversas Difíceis, Corações 

Plenos. Rio de Janeiro: Editora: Best-seller; 10ª edição 2019. 

SBIM/ANAMT. Medicina do Trabalho - Guia de Imunização/ Sociedade Brasileira 

Imunizações.  Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 2018/2019 Disponível 

em:https://sbim.org.br/publicacoes/guias/523-guia-medicina-do-trabalhoAcesso em 18 mar. 

2019.  

UC3: Atuar em programas de qualidade e certificação de serviços de saúde do trabalhador.  

Carga Horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

TAVARES, J. da C.; NETO, J. B. R.; HOFFMANN, S. C. Sistema de gestão integrados: qualidade, 

meio ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho. São Paulo: Senac, 

2017. 

 

Bibliografia Complementar 

MOTA, Míriam Cristina Zaidan. Psicologia Aplicada em Segurança do Trabalho. São Paulo: 

Editora LTR, 2019. 

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 

18.001 e ISM Code Comentados, 1° edição: Rio de Janeiro: Editora: Gerenciamento Verde, 

2018. 

UC4: Prestar assistência de enfermagem ao trabalhador em situações de urgência e 

emergência.  

Carga Horária: 36 horas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/06%200553%20M.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/06%200553%20M.pdf
https://sbim.org.br/publicacoes/guias/523-guia-medicina-do-trabalho


Unidades Curriculares 

Bibliografia Básica 

ARAÚJO, Juliano Silveira de. Manual Prático para Urgências e Emergências Clínicas. 2° ed. 

São Paulo: Editora Sanar, 2020. 

TOBASE, L. Urgências e emergências em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos de Suporte Básico de Vida - Brasília: Ministério da 

Saúde 2014. Disponível em: 

http://portalaequivos.saude.gov.br/imagens/pdf/2016/outubro/26/livro-basico-2016.pdf. 

Acesso em 18 mar 2019. 

FONSECA, Randal. Emergências Complexas – Gestão para Resiliência. São Paulo: Editora: RTI, 

2017 

NAEMT- National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS Atendimento Pré-

hospitalar ao Traumatizado. 9° edição, Porto Alegre: Editora Artmed, 2020. 

 

 

13.  Certificação 

 

Àquele que concluir com aprovação todas as unidades curriculares que compõem a organização 

curricular desta Especialização Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão do Curso 

Técnico em Enfermagem, é conferido o certificado de Especialista Técnico em Enfermagem do 

Trabalho, com validade nacional. 

 

 

 

http://portalaequivos.saude.gov.br/imagens/pdf/2016/outubro/26/livro-basico-2016.pdf

