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INTRODUQAO 

A Associac;ao Brasileira de Enferma
gem (ABEn) , sec;ao da Bahia, manteve 
os seus primeiros contatos com 0 Pro
grama Intensivo de Preparac;ao de Mao
de-Obra (PIPMO) em 1971,  quando to
mou conhecimento da existencia de va
rios cursos de atendente de enferma
gem patrocinados por esse orgao, nao 
programados e nem ministrados neces
sariamente por enfermeiras. 

Inicialmente, a ABEn propos a cana
lizac;ao dos recursos destin ados ao pre
paro do Atendente de Enfermagem para 
cursos de Auxiliar de Enfermagem, con
siderando a grande demanda desta ca
tegoria de pessoal no mercado de tra
balho em todo 0 Estado . Ddante das 
objec;oes apresentadas por motivos di
versos pelo PIPMO, a ABEn decidiu as
sumir os referidos cursos, responsabili
zando-se por sua programac;ao e exe
cugao. 

o presente trabalho relata a forma 
utilizada para a absorc;ao pela ABEn 
de todos os curs os programados dentro 
da area, apresenta os passos do plane
j amento do curso, desde os contatos 
iniciais com divers as entidades ate a 
avaliac;ao. Finalmente, apresenta uma 
conclusao onde ressalta a importfmcia 
do convenio e faz algumas recomenda
<:;oes para as se<:;oes da Associa<:;ao Bra
sileira de Enfermagem. 

A autora deixa explicito que sem c 

otimismo, 0 entusiasmo e 0 esforc;o da 
entao Presidente da ABEn, Jandyra 
Santos Orrico, nao teria sido possivel 
naquela oportunidade a execuc;ao do 
planej amento apresentado, ressalta tam
bern 0 relevante apoio da colega Ro
samaria Silva Nunez que foi atuante 

nao so mente como instrutora de virios 
cursos mas tambem, como colaboradora 
na coordena<:;ao de alguns. A ex-tesou
reira da ABEn, Eunice Marinho Alcan
tara, foi incentivadora da realizac;ao 

• Assistente da chefia do Servif;:o de Enfermagem do Hospital Ana Nery. 
Coordenadora dos cursos promovidos pela ABEn em Convenio com 0 PIPMO . 

. • Trabalho apresentado ao XXX Congresso Brasileiro de Enfermagem. 
Beh�m - Para - 16 a 22107179 - Tema livre. 
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dos cursos e muito calobarou na exe
cur;ao dos mesmos. Finalmente, ficam 
aqul expressos os agradecimentos a 
atual Presidente, Anaita Oliveira Costa, 
pela confianr;a depositada nesta coorde
nagao e pela motivagao em continuar 
com 0 Convenio em busca de aperfei
goar cada vez mais 0 planej amento e 
execugao dos cursos. 

I - MOTIVOS DA REALIZAQAO DO 
CO�NIO ABEn-Ba.lPIPMO 

o I Plano Nacional de Desenvolvi
mento Economico e Social no capitulo 
referente a "Politica de Aproveitamen
to dos Recursos Humanos do Pais", 
compreende a realizar;ao do program a 

intensivo de preparagao de mao-de-obra, 
no processo de uma educa<;iio perma
nente. 

Criado em 1964, 0 Programa Intensi
vo de Preparagao de Mao-de-Obra 
(PIPMO ) , 6rgao do Ministerio da Edu
cagao e Cultura , tem sido urn agente 
catalizador, unindo Instituigoes, conju
gando esforgos de 6rgaos Publ1cos e de 
iniciativa privada, no sentido de ativar 
a preparagao da mao-de-obra. 

Os contatos iniciais da Associar;ao 
Brasileira de Enfermagem, segao da 
Bahia, com 0 PIPMO surgiram em 1971 
em decorrencia de irregularidades ob
servadas no que se refere ao prepar� 
de pessoal auxiliar de enfermagem. 

A ABEn documentada com varios 
certificados de Auxiliar de Enfermagem 
expedidos pelo PIPMO, cujo prepar� 
foi efetuado em cento e cinqiienta ho
ras, pode, em visita previamente pro
gramada, ouvir os argumentos dos seus 
dlrigentes e em seguida informar sobre 
os niveis de enfermagem, alertando 
para possiveis impl1cagoes que um ele
mento da equipe de enfermagem, mal 
preparado e mal conduzido, pode acar
retar a Comunidade. Os referidos cur
sos, espalhados por todo 0 Estado da 
Bahia, nao eram programados nem 
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ministrados necessariamente por enfer
meiras, foi constatada a participagao de 
estudantes de Medicina e de profissio
nais de outras areas em quase sua to
talidade. 

o PIPMO nao apresentou objegao 
quanto a modificagao na denominagiW 
do curso, mas referiu dificuldades 
quanto a nao participagao de outres 
elementos nos cursos, esclarecendo que 
sua maior preocupagao estava voltada 
pa�a 0 atendimento do programa esta
belecido pelo 6rgao Central e as enti
dades ate entao convenentes nao dis
punham de enfermeiras. Para evitar a 

continuidade daquele procedimento, a 
ABEn, resolveu assumir todos os cursos 
propostos nesta area, responsabilizando
se por sua programagao e execur;ao. 

Em tentativa anterior, porem infru
tifera, a ABEn propos ao PIPMO a ca
nalizagao dos recursos destinados ao 
preparo do atendente de enfermagem 
para cursos de Auxiliar de Enfermagem 
com carga horaria de 850 horas, exclu
sivamente profissional1zante para can
didatos que tivessem concluido 0 pri
meiro grau, 0 que posteriormente foi 
recomendagao do Seminario sobre Ava
liagao do Projeto Formagao de Auxiliar 
de Enfermagem do Ministerio da Saude 
em convenio com outros 6rgaos, reali
zado em Recife em dezembro de 1973 . 

Diante do exposto, procurando atuar 
em sintonia com os obj etivos do Go
verno Federal, quando volta sua aten
c;ao para 0 preparo de pessoal a curto 
prazo, principalmente na area de sau
de, a ABEn decidiu aceitar 0 cumpri
mento de mais uma atividade que veio 
ampliar as prerrogativas de sua dire 
toria. 

Por sua vez, foram atendidos opor
tunamente, nao s6 os insistentes e re·· 
novados pedidos do pessoal que j a  tra
balhava em hospitais sem as minima3 
condigoes, como tamMm as sol1cita�s 
de diversas Entidades Socials que pre
tendiam incluir na sua programa<;iio, 
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cursos da area da saude coordenados 

e ministrados por pro fissional compe

tente .Vale ressaltar que no Estado da 

Bahia e ate mesmo em Salvador, 0 nu

mero de auxiliares de enfermagem pre

parado anualmente nao atende a gran

de demand a do mercado de trabaIho. 

Por Isso foram conslderadas tamMm as 

solicita�6es que dlversos hospitais e Ca

sas de Saude partlculares fazlam a co

legas e associados no sentldo de conse

gulrem pessoal com algum trelnamento 

para os seus servl�os. 

II - PLANEJ AMENTO DOS CURSOS 

A competencla da organlza�ao destes 

cursos fol entregue a coordenadora da 

Comissao de Legisla�ao, conslderando 

que suas atlvidades profisslonais naque

la epoca eram voltadas para 0 en sino 

de enfermagem em nivel mMlo. 

o numero de turmas tem sido pIa

nejado de acordo com a programa

c;ao or�amentaria anual permitlda pelo 

PIPMO. Neste planejamento, sao inclui

dos varios cursos de Atualiza({iio para 

auxiliares de enfermagem de diversos 

hospitais de Salvador, com trelnamento 

especifico em Enfermagem Medico

C!rurgica, Pedia 1rica, Obstetrica e de 

Saude Publica. Por necessidade local, 

foi realizado tamMm um curso de Au

xiliar de Enfermagem do Trabalho com 

efeitos evidentemente satlsfatOrios. A 

canalizac;ao de verbas para todos estes 

cursos de grande utilidade para a Co

munidade proporcionou uma reduc;ao 

no numero de cursos de atendente de 

enfermagem, possibilitando conseqiien

temente 0 comando de todos eles pela 

ABEn. 

Durante estes sete anos foram prepa

radas trinta e sete turmas de atenden

tes de enfermagem, perfazendo um to·· 

tal de novecentos e dois atendentes, 0 
que corresponde a uma media de vlnte 

e quatro alunos por turma. 

A persistencia do Convenio ABEn 
Ba./PIPMO e a realizac;ao eficiente dos 

cursos de atendentes de enfermagem, 

tem sldo possiveis em decorrencla de 

um trabalho que envolve uma serie de 

pessoas e de medidas e, exige multo 

cuidado no cumprimento de cada fase 

do processo. As reslstenclas apresenta

das por varias colegas que pareclam 

nao entender ainda aquela justa e cn
rajosa atltude da Associa�ao de Classe, 

constltulu mals um obstaculo superado 

tambem com os esfor(fos unidos de eo-
legas mais otlmistas. 

. 

Quanto ao planejamento, organizatyao 

e controle, a Coordena<;ao dos cursos 

de Atendente de Enfermagem progra

mou ativldades que constltuem um todu 

harmonlco, conduzindo a resultados que 
satlsfazem plenamente os obj etivos pro

postos. Estas atividades referem-se a 
contatos com 0 PIPMO, Entidades di

versas e Hospitais, divulga<;ao, inscri
c;ao, selec;ao, reuni6es com instrutorea. 

desenvolvimento do programa e ava

lia(fao. 

1 - contatos da Coordenac;ao com 0 

PIPMO, Entidades Diversas e Hos

pitais 

Os termos do Convenio ABEn-PIPMO, 
sao renovados anualmente e por esta 

razao os entendimentos sao realizados 

nos primeiros dias do mes de j aneiro. 

Nesta mesma epoca, sao promovidos 

contatos com determinadas Entidades 

espalhadas por diversos bairros da ct

dade como Centros Socials, Abrtgos, 

As11os, Orfanatos e etc., e selecionadas 

aquelas que apresentam condic;6es para 

a reallzac;ao dos cursos. As entidades 

interessadas solicitam os cursos e pos

teriormente sao visitadas pela coorde

nadora que inspeciona 0 local, aprovan

do-o, caso atenda aos requisitos previa

mente estipulados, como sala de aula 

com os equ!pamentos minimos indis

pensaveis, sala de Mcnica, contendo 
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materiais que correspond em a uma uni
dade do paciente (cama, colchao, tra
vesseiro, mesa de cabeceira e cadeira ) ,  
condic;6es de conservac;ao destas salas 
(ordem, limpeza, iluminac;ao e ventila
c;ao) , disponibilidade quanto ao horario 
e data programadas e participac;ao de 
uma pessoa nas atividades de apoio, 
quando necessario. Considerando que 
algumas destas entidades j a  dispaem 
de determinados materiais didaticos e 
de consumo, somente ap6s a realizac;ao 
destas visitas, e encaminhada com um 
pedido de providencias a Tesouraria da 
ABEn a relac;a.o do material necess8.rio 
para cada curso. (Anexo n.o 01) . 

Nesta ocaslao, sao expedidos oficlos 
aos hospitais gerais, solicitando OPOl'
tunidade de estaglo para os alunos do 
curso, cuj a data de realizac;ao e plane
j ada com antecedencia, obedecendo na 
medlda do possivel 0 cronograma tra
c;ado no iniclo do mes de j aneiro. 

Flrmado 0 Convenlo e mantidos os 
contatos com as entidades e hospitals, 
a coordenac;ao volta ao PIPMO, apre
sentando desta veZ ].lm ante-proj eto com 
os segulntes dados : numero de turmas, 
locals com enderec;os para sua realiza
"ao, horarios de aulas, hospitals que se
rao utilizados como campo de estagio, 
datas do inicio e termino de cada 
curso. 

2 - Divulgac;ao 

Enquanto as mencionadas atividades 
burocraticas e administrativas estao 
sendo realizadas, as entldades eleitas 
sob a supervisao da coordenadora, fa
zem 0 trabalho de divulgac;ao, utilizan·
do os seus proprlos recursos, principal
mente atraves de comunicac;ao aos as
sociados, cartazes e distribuic;ao de pe
quenos anuncios. Outro meio e a pro
moc;ao, altamente positiva, realizada 
pelos proprios alunos que participaram 
do curso anterior j unto aos seus ami
gos e pessoas da comunidade. Os fun-
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cionarios sem preparo que trabalham 
nos hospitais onde os alunos fazem es
tagios sao possivels candldatos as pro
ximas turmas. Geralmente, algumas re
ligiosas participam dos cursos e nos 
seus trabalhos de comunidade fazem a 
divulga"ao com acentuado interesse. 

3 - lriscric;ao 

Os trabalhos . de Inscric;ao ficam a 
cargo de urn funcionario de apoio da 
entidade sob a supervisao da Coorde
nadora. Geralmente, as inscric;6es sao 
real1zadas nos meses de fevereiro e 
agosto, visto que os cursos sao prefe
rentemente 1niciados em marc;o e se
tembro. Sao exigidos como requisltos a 

idade minima de dezessete anos e meio, 
a apresentac;ao da cartelra de identi
dade e a escolaridade minima de 5.a se
rie. Devem ser reservistas e eleitores, 
nos casos prevlstos em lei quanto a 
ldade e obrlgac;6es civlcas. Neste mo
mento, os candldatos sao avlsados so
bre 0 dla e horarlo do teste de selegao. 

4 - Selec;ao dos candldatos 

o processo que seleciona entre vanos 
lndlviduos aqueles que, provavelmente 
melhor se aj ustarao as tarefas da es
fera domestic a n!? Servic;o de Enferma
gem, e um dos pontos mais dificeis pa
ra a coordenac;ao. 0 numero de inscri
tos e bem significatlvo e as vezes con
correm cinco candidatos a uma vag a . 
Os atributos necessarios ao ajustamen 
to na ocupac;ao futura tornam dificil 
o j ulgamento atraves de provas escri
tas ou orais, mas e impossivel uma se
lec;ao ideal que oferec;a condic;6es de 
classificar as pessoas, considerando atri
butos fisicos, sensoriais, intelectual.s, 
sociais, de personaildade, interesse, tem
peramento, carater, habilidade e des
treza, memoria, atenc;ao, coordenar;ao 
motora e outros. 
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Diante da impossib1l1dade de realizar 
uma selec;ao mais eficiente, e feita a 
tentativa de atender em parte, algu
mas das exigencias mais necessarias . 

A coordenadora tem 0 cuidado de con
c1l1ar as datas dos testes de selec;ao en
tre todas as entldades, considerando 
como atribui><;ao nao delegavel esta ati
vidade. A seleltao inicial consta de pro
vas de Portugues e Matematlca (Ane
xos n.Gs 02 e 03) , nao sendo possivel 
estabelecer umi!. media minima de apro
vac;ao, 0 que vai depender do nivel de 
escolarldade de cad a grupo. m situ a
c;oes em que todos os aprovados tern 
notas superiores a oitenta pontos, en
quanto em outras, toma-se necessario 
a aproximac;ao para sessenta pontos a 
!lm de atlngir urn numero razoavel de 
alunos. 

Inicialmente, houve a tentatlva de nao 
se aceitar candidatos de nivel multo 
acima do exigido, pela dificuldade de 
sua fixac;ao como atendente, 0 que con
seqiientemente significa arrebatar opor
tunidades de outros elementos. Mas as 
condic;oes s6cio-economicas do Estado 
da Bahia, em que 0 desemprego e sub
emprego SaO fen6menos constantes, fi
zeram cOm que houvesse urn retra.ta
mento neste sentido ; isto ocorreu prin
Gipalmente em virtude de supIicantes 
pedidos de pessoas que se encontravam 
sem as minimas perspectivas de empre
go, apesar de terem concluido ou esta
rem cursando 0 segundo grau. 

Na medida do possivel, a coordena
dora faz uma sondagem para verificar 
quais os candidatos que j a  trabalharam 
em servic;os de enfermagem ; est a sl
tuac;ao e importante e influente como 
criterio para decidir entre individu03 
que obtem notas identicas. 

Ao concluirem as provas de Portugues 
e Matematica, os candidatos j a  recebem 
a informac;ao sobre 0 dia em que terao 
os resultados, correspondendo a urn 
intervalo de dez dias aproximadamente. 

A relac;ao nominal dos candidatos 
aprovados e enviada a entldade no dla 
estabelecido, con tendo em anexo 0 con
vite determinando o dia para a apre
sentac;ao de todos. 

Nesta data, ' ha um contato mais de
morado com os alunos e a medida que 
sao revistos os seus ' documentos, a 
coordenadora faz Ullla ligeira entrevista 
com cad a urn, oportunidade em que 
observa aspectos gerais concernentes a 
apresentac;ao, atitude, expressao, aspec'
to higienico, atenc;ao, dicc;ao, audic;ao, 
etc. 

5 - Reun16es com as instrutoras. 

As enfermeiras responsaveis pelol! es" 
tagios e aulas te6rico-pratlcas sa� ori-., 
entad as pela coordenadora antes do 
inicio do curso e durante todo 0 seu 
desenvolvimento, para que haja uma 
metodologia uniforme, favorecendo !\ 

obtenc;ao dos objetlvos propostos. 
Considerando a quantidade de tur

mas reaIizadas anualmente, observa-se 
que 0 numero de enfermeiras que in
tegra 0 grupo de instrutores e bastante 
significativo. Na medida do possivel, e 
mantldo urn mesmo grupo de trabalho, 
mas as dificuldades sao numerosas, 
principalmente no que se refere a baixa 
remunerac;ao por hora-aula, nao com
pensando os esforc;os das cole gas que se 
ausentam da participac;ao nos cursos, as
sim que sur gem melhores oportunida
des. 

Este fato implica na necessidade de 
fazer urn recrutamento de enfermeiras, 
atraves de convites as alunas do ulti
mo semestre das Escolas de Enferma
gem, de notlficac;oes a cole gas assiduas 
nas reunioes da ABEn, e aquelas que 
trabalham em hospitais que tern urn 
corpo de enfermagem numeroso. � exi
gencia fundamental, sua inscric;ao no 
Conselho de Enfermagem. 

Formado 0 grupo de cole gas, seis em 
media, e aprazada uma reuniao quan-
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do sao discutidos todos os assuntos re
lacionados ao curso. Os motivos do Con
venio e os obj etivos do curso sao as
suntos primordiais. E apresentado e dis 
cutido 0 programa, analisada a meto
dologia a ser empregada nas aulas e 
estagios e examinados os meios de ava
lla<;ao do aluno. 

No final da reuniao, as enfermeiras 
recebem uma ficha de auto-anallse 
(Anexo n.o 04) , que nao sera devolvida; 
representa apenas um instrumento pa
ra avalla<;ao de si mesma, Incentivando 
o aperfei<;oamento de seu desempenho _ 

Todas recebem uma pasta com 0 ma
terial necessario, incluindo programa, 
apostllas, revista de "Enfermagem Ba
sica" do PIPMO e como lembrete, uma 
rela<;ao de instru<;oes basicas, cujo 
atendimento e essencial ao bom anda
mento do curso. 

A enfermeira instrutora compete : 
- dar exemplo de assiduidade, pon

tualldade e dedica<;ao aos !leus de
veres; 

- considerar os valores etlcos como 
imprescindiveis na formacrao do 
atendente de enfermagem; 

- contribulr para estabelecer um cli
ma de conflancra, franqueza e co
laboracrao entre sl e os alunos; 

- manter boa disclpllna nas aulas ; 
- proplclar aos alunos condil;oes fa-

voraveis para um ensino eficlente 
dentro dos horarios marcados, 
atendendo as boas normas peda
g6gicas e respeltando as InstrucrOes 
da coordenacrao; 

- avisar com antecedencia razoavel 
quando lmpossibilitada de dar au
la, para que a substituicrao seja 
providenciada em tempo. 

6 - Elaboragao, atuaUzagao e desen
volvimento do programa 

o programa elaborado tem por base 
nocoes elementares de enfermagem, in-
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cluindo tecnicas mais simples alem das 
tarefas situadas no campo da esfera 
domestica. E revisto anualmente com a 

finalldade de melhor atender a reall
dade dos servi<;os que . absorvem a maior 
quantidade dos conclulntes. Consta de 
setenta e cinco horas te6ricas e duzen
tas e vinte e cinco horas praticas sob 
a forma de estagios em hospitais (Ane
xo n. 05) . 

As aulas te6ricas sao ministradas na 
pr6pria entidade, e a demonstracrao e 
a estrategia mais utilizada, pois repre
senta um metodo de grande eficlencia 
no ensino de atividades que visam a 

proflssionallzacrao, ' principaImente em 
curto prazo. Alem disto, e adequado a 
qualquer nivel de aluno e seu poder de 
comunicacrao e imenso, recomendado 
como excelente recurso para instruir 
gl11POS heterogeneos. Em alguns assun
tos, a instrutora exlge a devolugiio de 
tecnicas, como por exemplo, tempera
tura, pulso e respiragao. 

Os alunos recebem apostilas que fo
ram elaboradas pela coordenadora jun
tamente com algumas das enfermeiras 
Integrantes do curso. Durante tres anos 
(72 a 74) 0 PIPMO forneceu a revista 
"Enfermagem Baslca" para todos os 
alunos, voltando posteriormente ao sis
tema de apostllas. 
A depender das condlgOes oferecldas 

por cada entldade, e da dlsponlbll1dade 
da enfermelra responsavel pela Instru
<;3.0 dos alunos, as aulas sao mlnistra
das dlariamente ou tres vezes por se
mana em duas ou tres horas dlarias. 
A duracrao desta primelra etapa e de 
aproximadamente dois a tres meses. Os 
horarios dlspostos para estas aulas va
rlam tambem de acordo com a dlspo
nibilidade das entldades . A grande 
maloria dos cursos tem sido reaUzada 
a tarde (vinte e oito) enquanto que 
houve apenas duas turmas pela manha 
e sete a noite. 

Diariamente, antes de iniclar a aula. 
e feito um controle de freqiiencia, pela 
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instrutora que utiliza uma folha apro e registra,da em impresso apropoado 
priada neste mesmo impresso, sao ano (Anexo n.o 07 ) . 
tados os assuntos ministrados com sua Para melhor ' controle, as atribui<;6es 
assinatura. Nao e permitido ao aluno permitidas ao atendente de enfermagem 
que tenha mais de vinte por cento de sao todas transcritas numa folha pre
faltas nas aulas teorico-praticas, reali viamente elaborada, on de a instrutora 
zar estagio, sendo automaticamente vai checando a medida que cad a aluno 
eltminado do curso. executa a tarefa (Anexo n.o 08) . Este 

Para facilitar a resolugiio de alguns metodo favorece 0 reconhecimento do 
assuntos relacionados ao grupo, e eleito limite das fungoes do atendente e, ao 
urn representante de classe que den mesmo tempo, possibilita uma melhor 
tre outras atribui<;oes, encarrega-se visao das oportunidades oferecidas 
tambem de ajudar a instrutora na or cada urn dos alunos. 

a 

ganizagiio dos recursos utilizados na Geralmente, os estagios s�p realtzados 
aula. diariamente, no- 'P'i'!rr6do da manha e 

Durante esta prlmeira etapa, a coor da tarde, conforme atendimento das 
denadora entra em contato com a ins solicitagOes de preferencias dos alunos. 
trutora e com os alunos quantas vezes A conciliagao dos horarios e observada 
sejam necessarias. Normalmente, quan na medida do possivel, considerando 
do nao ha falha em qualquer fase do que muitos alunos estudam ou traba
planej amento, ela se faz presente no lham. 0 estagio e realizado em qua
primeiro dia, no meio e no fim do cur renta e cinco dias uteis, corresponden
so teorico. Inicialmente, apresenta os do a cinco horas diarias. A coorde
obj etivos do curso, abordando alguns nadora visita algumas vezes 0 grupo e 

aspectos da ABEn e do PIPMO; trata e comunica-se com a instrutora sempre 
tambem do Conselho de Enfermagem, que necessario. 
alertando todo 0 grupo quanto ao seu 
posicionamento na legtsla<;ao de enfer -

magem e 

7 Avalia�iio 
no COREN. Na segunda opor

tunidade, analisa os resultados da pri No final de cada curso, a coordena
meira avali�iio que sao obtidos atraves dora faz uma apreciagao dos campos de 
da participa<;ao do aluno na aula e das estagio, obse,rvan �obretudo opor uni 
provas de verifica'<iio (Anexo n.o (6) ; dades de aprendizagem 

�
e relaclOna

:
discute sobre os campos de estaglos, mento do pessoal de enfermagem e ad
distribui<;ao dos grupos e modelo e cor ministrativo. Avalia 0 programa, prin
do uniforme ; a cor adotada e a azul, cipalmente no que se refere a. carga 
preferentemente em tom mats claro. horaria de cada assunto e ao conteudo 
Nas vesperas do estaglo, a coordenadora programatico, faz portanto, uma anali
volta a visitar 0 grupo, desta vez para se da aplicagao no servigo, dos princi
enfatizar aspectos eticos, enfocando 0 pios e tecnicas ensinadas durante 0 
comportamento no hospital e seus de curso. Observa as instrutoras em aspec
veres como futuro ocupante da equipe tos relacionados a interesse, capacidade 
de enfermagem. de lideranga e responsabilidade. 

Concluida a primeira etapa do cur A avaliagao dos alunos e iniciada a 
so, os alunos sao distribuidos em gru partir do primeiro dia de aula. Duran
pos que variam de nove a doze trei te 0 curso teorico, sao realizados dois 
nandos para realiza<;ao dos etagios nos testes com quesitos predominantemente 
hospitais. Cada instrutora de grupo de multipla escolha; 0 primeiro, ao 
continua exigindo a freqiiencia que termino de quarenta horas de aulas e 
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o segundo, ao termino do curso teorico. 
Sao observados tambem a participae<ao 
do aluno nas aulas teoricas e praticas, 
a pontualidade, assiduidade e interesse. 
A partir do primeiro dia de estagio, os 
criterios de avaliae<ao tornam-se mais 
intensos e a instrutora passa a regis
trar em impresso apropriado (Anexo n.o 
09) cada ponto observado. As caracte-

Conceito 6timo 
Conceito Born 
Conceito Regular 
Conceito Deficiente 

III - RESULTADOS 

rlsticas mais importantes referem-se a 
responsabilidade, lealdade, atitude, com
portamento, assiduidade, pontualidade, 
interesse, dedicae<ao e iniciativa. A ve
rificae<ao da ap:t;endizagem e determi
nada em graus ·de zero a dez. A nota 
final do curso e a media aritmetica de 
todas as notas obtidas no estagio, ob
servando-se 0 seguinte criterio : 

de 10 a 9,0 - aprovado 
de 8,0 a 7,0 - aprovado 
de 6,0 a 5,0 - aprovado 
de 4,9 ou menos - reprovado 

Ate a presente data foram preparadas trinta e sete turmas de atendentes 
de enfermagem, assim distribuidas : 

Ano N.O de Turmas 

1972 3 
1973 9 
1974 5 
1975 9 
1976 6 
1977 2 
1978 3 

A media foi de 24 alunos por turma, variando entre 19 a 27, perfazendo 
urn total de 902. 

Quanto a idade, estado civil, nacionalidade e nivel de escolaridade, encon
tram-se distribuidos con forme as tabelas que se seguem : 

TABELA N.o 01 - Idades dos participantes dos cursos de Atendente de Enfer
magem - 1971 - 1978. 

X F % 

17 1/2 a 30 721 8()'% 
3 1  a 44 145 16% 
+ 44 36 4% 

TOTAL 902 100% 
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TABELA N.o 02 - Estado civil dos participantes dos cursos de Atendente de 
Enfermagem - 197 1 - 1978. 

X 

Solteiro 
Casado 
Desquitado 
Viuvo 

TOTAL 

F 

739 
144 

15 
4 

902 

% 

82 % 
16% 

1,6% 
0,4% 

100% 

TABELA N.o 03 - Nacionalidade dos participantes dos cursos de Atendente_ de 
Enfermagem - 1971 - 1978. 

x 

Brasileiro 
Portugues 

TOTAL 

F 

901 
1 

902 

% 

99,9% 
0,1 %  

100% 

TABELA N.o 04 - Nivel de escolaridade dos participantes dos cursos de Aten
dente de Enfermagem - 1971 - 1978. 

X F % 

5.a a 8.a serie 605 64 % 
2.0 grau incompleto 225 25% 
2.° grau completo 68 7,5% 
Superior incompleto 4 0,5% 

TOTAL 902 100,0% 
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Quanta a evasao e eliminagao de 
alunos, pode-se observar que houve 01-
tenta e urn afastamentas, 0 que corres
ponde urn pouco mais de dois por tur
mao As raz6es quase todas sao de ordem 
social. 

IV - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
A entrega dos certificados e realiza

da de forma muito Simples, quando to
dos os integrantes do curso j 30  se posi
cionam acertaCfa-mente na equipe de 
enfermagem, encontrando-se conscien
tizados quanta a sua situagao legal e 
sua condigao de provision ado no Con
selho de Enfermagem. Alguns dias an
tes da data do encerramento, a coor:de
nadora providencia 0 preparo dos cer
tificados devidamente assinados pelo 
Coordenador do PIPMO-Ba. e Presiden
te da ABEn-Ba. 

Em Uvro apropriado com folhas nu
meradas sao reallzados os registros de 
conclusao do curso, con forme exigencia 
do PIPMO. 

As enfermeiras instrutoras recebem 
tambem um atestado de suas atividades 
assinado pela Presidente da ABEn-Ba. 

A Associagao de classe, oportunamen 
te, envia oficios de agradecimento para 
todos os ho�pitais utillzados como cam
po de est3ogio, assim como relagOes de 
concluintes para as entidades onde os 
cursos toram desenvolvidos. 

Inicialmente, eram arquivados na se
de da ABEn varios documentos, como 
relagCies de concluintes, fichas de ava
Uag8.o, tolhas de frequencia e etc., mas 
surgiram dificuldades com relagao a es
pago fisico para guarda jjesse material. 
Por !sso, sao preservados somente 0 li
vro de registro e relat6rios finais dos 
cursos. 

No decorrer do eurso, os contatos en
tre a ABEn e PIPMO sao constantes 
porque muitos documentas sao prepa
rados e enviados em atendl.mento a 

uma serie de eXigencias burocraticas, 
como projeto de cursos, rela�a� �e alu-
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nos matriculados, certificados para se 

rem assinados e etc. 
Pode-se observar que os servi<;os de 

Secretaria sao numerosos e exigiriam 
um funciomirio de apoio para 0 desem
penho destas atividades. A verba dis-
pensada para cada curso nao permite 
esta providencia, por isso a coordena
dora emprega recursos menos dispen
diosos, utillzando a pr6pria funciomiria 
da ABEn e outros elementos que sao 
gratificados com alguma quantia. 

As formalidades mais complexas no 

que se refere ao atendimento de exlgen
cias administrativas do PIPMO estao 
voltadas para 0 setor de contabUidade .. 
A prestaQa,o de contas deve ser efetua
da dentro do prazo estipulado e a sua 
apresentagao obedece a urn sistema d,� 
tal forma rigorosa que obriga a parti
cipagao de pro fissional compete11te em 
contabilldade para que 118.0 haja solu
gao de continuidade no processo. 

Vale ressaltar que a coordenadora 
dos cursos e 0 elemento que incita 0 

adiantamento de todas as atividades 
administrativas exigidas pelo Convenio 
ABEn/PIPMO, identificando com mais 
precisao as necessidades, j a  que se en
contra evidentemente envolvida no pro
cesso. Esta atuag8.o acrescida das fun
¢6es de coordenadora pedag6gica ex
plana a sua competencia em inumeras 
atribuigoes (Anexo n.o 10) . 

I!; evidente que todo 0 desempe11ho 
relacionado a realizagao dos cursos ba
seia-se no interesse e esforgo manifes
tados pela Presidente da ABEn porque 
e ela 0 elemento que resolve j unto ao 
PIPMO as situagoes de ordem adminis
trativas que sao relativamente frequen
tes, e 6bvio que sem a sua atuagao neste 
sentido as dificuldades representarao 
obstaculo na realizagao dos cursos. 

CONCLUSAO 

Neste trabalho, que aqui e concluido, 
teve-se oportunidade de apresentar 0 
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cesenvolvimento de urn plano de atua
(,:2,0 da ABEn (Associac;ao Brasileira de 
Enfermagem) j unto ao PIPMO (Pro
grama de Preparac;ao de Mao-de-Obra) .  

o Convenio entre os dOis orgaos foi 
firmado pela primeira vez em 1971 e 
a partir dai tern sido rea liz ados muitos 
cursos de Atualizac;ao para Auxiliares 
de Enfermagem de diversos hospitais de 
Salvador com treinamento especifico em 
Enfermagem Medico-Cirurgico, Pedia
trica,  Obstetrica e de Saude Publica. 

o preparo de atendentes de enferma
gem foi igualmente assumido pela 
ABEn. Anualmente sao promovidos con
t.atas com determinadas entidades co
mo Centros Sociais, Abrigos, Asilos e 

etc, e selecionadas aquelas que apresen
t.am condic;6es para a realizac;ao dos 
cursos. 

Os trabalhos de divulga;c;ao e inscri
yiio sao efetuados pelas entidades elei
t.as que utilizam os seus proprios re
eursos. A selegao consta de provas de 
Portugues e Matematica e em segunda 
{'tapa, de uma entrevista com cad a um 
dos candidatos aprovados nas referidas 
provas. 

As enfermeiras instrutoras sao orien
tadas pela Coordenac;ao para que haj a 
uma metodologia uniforme. 0 programa 
e revisto anualmente com a finalidade 
de melhor atender it realidade dos Ser
Yic;os que absorvem a maior quantidade 
dll concluintes. Como criterio de ava
Jiac;ao, considera-se dentre varios as 
pectas, sobretudo a responsabilidade do 
aJuno no campo de estagio. 

No final do curso, todos os integran
t,es encontram-se conscientizados quan
to a sua situac;ao na equipe de enfer
rnagem e it sua condic;ao de provisio
nado do COREN. 

Muitos hospitais us ados como campo 
de estagio convidam imediatamente al
guns destes atendentes para os seus 
servic;os. Sabe-se que a grande maio ria 
do pessoal preparado pela ABEn encon -

tra-se em Salvador "e em algumas ci
dades do interior. Houve tentativa de 
comunicagao com os egressos mas va
rios motivos impossibilitaram a satis
fagao deste plano, principalmente mu
danga de enderego e falta de condic;6es 
de ser mantido um funcionario para 
recebe-los. 

Ressalta-se, no entanto, que os con
tatos que surgem espontaneamente com 
chefes de servigos de Enfermagem de 
diversos hospitais e clinicas do Estado 
da Bahia of ere cern motivos para avaUar 
os obj etivos do curso e 03 seus resul
tados como elementos positivos para a 
classe, 

RECOMENDAQ6ES 

Considerando : 

1 - Que 0 PIPMO oferece recursos 
para a promo gao de cursos de atuaU
zagao para Auxiliares de Enfermagem 
e preparo do Atendente de Enferma-
gem; 

2 - Que ha possibilidade destes re
cursos serem utilizados por outras enti
dades para 0 preparo do Atendente de 
Enfermagem sem a participag3.0 da en
fermeira ; 

3 - Que a organizagao destes cursog 
requer a atuagao de uma pessoa com 
maior disponibilidade de tempo. 

Recomenda-se : 

1 - Que cada segao da Associa�ao 
Brasileira de Enfermagem firme Con
venio com 0 PIPMO, solicitando 0 maior 
nllmero passivel de cursos; 

2 - Que a ABEn con vide para a 

Coordenagao dos referidos cursos uma 
enfermeira que nao sej a membro de 
sua Diretoria e que nao tenha muitas 
outras atividades. 
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ANEXO N.o 01 

Associa(fao Brasileira d e  Enfermagem (ABEn ) 
Programa Intensivo de Prepara(fao de Mao-de-Obra (l'IPMO) 

RELAQAO DO MATERIAL NECESSARIO PARA 0 CURSO DE 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 

1 Cama hospitalar 
1 Colchao 
1 Tra vesseiro 
1 Encerado 
1 Mesa de cabeceira 
6 Len(fois 
2 Colchas 
2 Fronhas 
1 Cobertor 
2 Pares de luvas atoalhadas 
1 Bacia de rosto 
1 Balde 
1 Jarra 
2 Toalhas de banho 
2 Toalhas de rosto 

12 Folhas de cartolina, pincel atomico em tres cores, durex 
1 Carta? do aparelho digestivo 
1 Cartaz do aparelho circulatorio 
1 Cartaz do aparelho respiratorio 
1 Cartaz do aparelho reprodutor feminino 
6 Pares de luvas cirurgicas 
4 Pin<;as dente de rato 
4 Pin<;as pean 
.. i>1U(fas de dtsse(fao 
5 Metros de papel graft 
5 Seringas de 10 cc. 
5 Seringas de 5 cc. 

10 Agulhas 30 x 8 
1 Vidro de alcool ( 1  litro) 
1 Pacote de algodao ( grande) 
1 Pacote de gase 
1 Rolo de esparadrapo 
1 Bandej a 
1 Flanela 

20 Term6metros 
2 Estetoscopios 
1 Aparadeira 
2 Cubas rim 
2 Pin(fas pean longas 
l Calice graduado ( 1  ou 2 lit"·OS) 
1 Calice graduado (20 cc.) 
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2 Bandejas esmaltadas OU inox (tamanho pequena e media) 
1 Saco de borracha (para gelo) 
1 Sonda vesical 
1 Cateter de 02• 
2 Rolos de atadura (estreita e larga) 
1 Sonda retal 
1 Sonda naso gastrica 
1 Irrigador 

15 Folhas de stencyl 
1.0JO Folhas de papel oficio. 

ANEXO N.o 02 

Associac;iio Brasileira de Enfermagem -- ABEn 
Program a Intensivo de Preparac;iio de Miio-de-Obra -- PIPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

PROVA DE SELEQAO -- PORTUGUt;S 

1 -- Ditado 

2 -- Forme frases com as seguintes palavras : 

Emergencia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Problema : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Utilidade : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Felicidade : 

3 -- Passe para 0 plural as seguintes frases : 

a)  0 rapaz fez boa prova no vestibular. 

b) 0 irmiio de Lucia trabalha como atendente. 

c )  Marta trouxe 0 material solicitado. 
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4 - Sublinhe os substantivos das frases abaixo : 

a )  A cas a daquela moga e azul. 
b)  Arranjei urn modelo bonito para 0 vestido. 
c) Jose ficou feliz com a vit6ria de Marina. 

5 - Passe para 0 passado as seguintes frases : 

a) Luis fara prova de Portugu�. 

b)  Marta comprara os livros na livraria. 

c)  Carlos e Eduardo brincarflO no carnaval. 

6 - Faga duas frases empregando adjetivo composto : 

7 . - Coloque acento quando necessario : 

relampago - cafe - ruido - mensagem 

8 - Coloque os adj etivos patrios correspondentes : 

Europa -
Angola -
Para 

Peru 
Franga -
Ilheus -

ANEXO N.o 03 

Associagao Brasileira de Enfermagem - ABEn 

tropego - caj u 

Programa Intensivo de Preparagao de Miio-de-Obra - PIPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

PROVA DE SELE(:AO - MA TEMATICA 

1 - Cite cinco mUltiplos de 3 e 2 ao mesmo tempo : 

2 - Arme e efetue : 

234,1  + 98,28 + 3212,9 

17�24,21 - 3,901 
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3 - Passe para algalismos romanos : 

981 -

526 -

102 -

91 -

4 - Escreva os numerals ordInals de : 
48 - 57 -

31 - 62 -

5 - Na subtrac;ao 58 - 3 1  17, 0 numero 4 8  chama-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

31 chama-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 17 chama-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6 - Complete, usando os simbolos 

243 . . . . . . . . . . . .  143 

601 600 

ou 

578 

910 

7 - De exemplo de um conjunto vazio e um unltario : 

587 

820 

8 - Laura recebeu da mae Cr$ 982,00. Comprou um vestldo por Cr$ 340,00 e 
uma cartelra por Cr$ 281,00. Recebeu do tio Crt 1 .820,00. Quanto tem 
agora? 

ANEXO N.o 04 

Assoclac;ao Brasileira de Enfermagem - ABEn 
Program a Intenslvo de Preparac;ao de Ma.o-de-Obra - PIPMO 

FICHA PARA AUTO ANALISE DO PROFESSOR 

QUALIDADES DO PROFESSOR 6tlmo Multo Medlo Fraco Insufl-
bom 

A - Caracteristicas pessoais : 
de doen�a. 

a) Saude e vigor fisico. 
b) Falta raras vezes por motlvo de doenc;a. 
c) Apresenta disposl<;ao alegre. 

B - Atltude: 
a )  Equilibrio emoclonaI. 
b) Autocontrole. 
c) Autoconflanc;a. 

C - Capacldade de expressao: 
a) Voz agradavel. 
b) Faia naturalm�nte, S8m afe

tac;ao. 
e) Nao tem Yiclos de llnguagem. 

clente 
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D - Imagina�ao e versatilidade : 
a) It rico em recursos para desen

volver uma aula. 
b) Sabe adaptar-se, possui am

plos horizontes de compreen
sao. 

E - Capacidade de j ulgamento : 
a )  Sabe reconhecer os verdadeiros 

valores. 
0) Sabe tomar decisoes e tern opt

nioes !irmes. 

F - Metodos e Tecnicas de trabalho : 
a )  Trabalho planej ado e bern or

ganizado. 
b) Sabe reconhecer dlferenC(as in

dividuais. 

G - Aproveitamento demonstrado pe
los alunos : 

a )  Os alunos demonstram uma 
sadia atitude de interesse. 

b) Ha cooperaC(ao, tolerancia, cor
tesia e participaC(3.0 entre os 
alunos. 

H - RelaC(oes pro!issionais : 
a) Contribui para a eficiencia do 

curso. 
b) It membro atuante na Associa

gao de classe. 

ANEXO N.o 05 

PROGRAMA DO CURSO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM 

Associagiio Brasileira de F..nfermagem - ABEn 

Programa Intensivo de PreparaC(ao de Mao-de-Obra - PIPMO 

Coordenadora : Maria Jose Arleo Barbosa Amorim 

Total de horas teoricas - 75 (5 horas destinadas a revisiio e avaIiac;ao) 
Total de horas praticas � 225 (estagio em hospitais) 
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OBJETIVOS : 

1 - Comportamento Terminal : 

- 0 Atendente de Enfermagem devera estar apto a aplicar 
tarefas elementares de enfermagem, sobretudo aquelas situadas no campo dn. 
esfera domestica. 

2 - Intermediarios : 

o aluno devera : 

- Posicionar-se corretamente na equipe de enfermagem. 

- Identif1car sua condic;ao futura de provision ado no Con-
selho de Enfermagem. 

- Reconhecer 0 limite de suas atribuic;oes na area ho'S 
pitalar. 

OBSERVA�AO - No Estado da Bahia e mesmo Salvador, 0 numero de 
auxil1ares de enfermagem preparado anualmente nao atende a grande demanda 
no mercado de trabalho, portanto a realidade dos Servi�os que absorvem a maior 
quantidade de concluintes apresenta peculiarldades locais. Em decorrencia deste 
fato, houve necessidade de serem acrescidos ao programa, em reuniao de Dire
tona Oa ABEn em 1972, algumas tecnicas que fogem as atrlbulc;oes do Atendente 
de Enfermagem. 

N.O de alunos 

Local de realiza<;ao -

Data do inlcio 

Data do termino -

Nome do Instrutor -

Conteudo Programatico 

- F(luipe de saUde 
- Equipe de Enfermagem. Situ�iio 

do Atendente. Seu posicionamento 
no Conselho de Enfermagem. 

- Direitos e deveres do Atendente 
como funcionario. Aparencia pes
soal. comportamento, guarda do 
sigilo. 

Carga Estrategia 
horaria 

2 Exposi�ii.o 
dialogada 

3 Exposi�ii.o dia
logada e &s
tudo dirigido 

Recursos 

Quadro giz textos 

Quadro giz, textos 
C6digo de Dean
tologia e de Pro
cesso lttico 

Dia 
mes 

199 



AMORIM, M. J. A. B. - A ABEll e 0 PIPMO no preparo do atendente de enfermagem 
relato de uma experiencia. Rev. Bras. Enf.; DF, 32 : 183-212, 1979. 

--------------_. 

Contelido Programatieo 

- Influeneia dos bons habitos higie
nieos na eonserva«ao da salide 
Importaneia do equilibrio psieo
somatieo para 0 membro da equipe 
de enfermagem. 

Carga Estrategia 
horaria 

2 Exposi«ao 

Reeursos 

Quadro giz 
Cartazes 

- Institui«ao de Salide. 0 hospitaI
eoneeito, elassifiea«ao : ambiente 
adequado ao servi«o. 

- 0 paciente. Suas rea«oes ao am
biente hospitalar. Meios de favo
reeer a sua adapta((ao. 

- Admissao do paeiente - Pesar e 
medir. Neeessidade da assisteneia 
de apoio. 

- Unidade do paeiente. Limpeza e 
manuten«ao. Tipo de cama usada 
no hospital. 

�- Preparo de eama aberta, feehada 
e de operado. 

- Esteriliza«ao de material. Preparo 
de material. Manipulac;ao de ma
terial esterilizado. 

- No«oes de sistema eireulat6rio. Ve
rifiea«ao de pulso e T .  A .  

2 Exposi«ao 
dialogada 

2 Demonstra«iio 

2 Demonstragao 

6 Exposi«ao e 
demonstra«M 
com devolu«ao 
de teeniea. 

4 Demonstra«iio 
com devolu«ao 
de t�cnica 

- NQ((oes de sistema respirat6rio 
Verifiea«ao de respirac;ao. 

- NO((oes de calor e energia - Ver1-
fica((ao de temperatura. 
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2 Dzmonstrac;ao 
com devolu«ao 
de teeniea 

2 Demonstra«M 
com devolu«ao 
de tecnies 

Quadro giz 

Quadro giz -
Cartazes 

Quadro giz 
Balanc;a 

Balde com agua : 
pane de limpeza
scluC;ao 

2 lenc;6is. 1 coleha, 
1 frvnha 

Papel kraft, !t1Vas 
eirlirgieas. pin«as 
dent':! de rato, 
pea;t e dissec;ao, 
seringas e agulhas 

Re16gio - Cartazes 
Quadro giz - Ten
siometro e este
tose6pio 

ReI6gio - Carta
zes - Quadro giz 

Termometro, ear
ta.zes. Q. urulro giz 

Dia 
mes 



AMORIM, M. J. A. B. - A ABEn e 0 PIPMO no preparo do atendente de enfermagem 
relato de urna experHlncia. Rev. Bras. Enf.; DF, 32 : 183-212, 1979. 

Conteudo Programatico 

- Prepar� de material p/TPR - Tec
niea de verificac;ao - Elaborac;ao 
do grafico. 

- Higiene oral - Higiene das maos 
e rosto. 

- Banho de leito - Higiene intima. 
Massagem - Movimentac;ao passi
va, mudanc;a de decubito. Oferecer 
a comadre e 0 compadre. 

- Prevencao de escaras e deformi
dades. 

- Higiene dos cabelos. Toilete da 
tarde. 

- Auxilio 11.0 padente durante a ali
mentac;a.o. Fatores que influenciam 
na apetite. Apresentac;ao dos ali
mentos. 

Carga Estrategia 
horaria 

4 Demonstrac;ao 
com devoluc;iio 
de tecnica 

1 Demonstrac;ao 

4 Demonstr�ao 
com devoluc;ao 
de tecnica 

Demonstr�iio 

2 Demonstrac;ao 

2 Demonstrac;iio 

P..ecw·sos 

Bandeja, term6-
metro, recipiente 
com soluC;iio (pa
ra 0 termometro) ,  
rel6gio, impressa 

Escova de dentes -
Bacia de rosto -
cuba - rim, soluC;a.o 
dentifricia, toalha 
de r�sto, espatula, 
bolos alg. 

Roupa de cama, 
bacia, jarra com 
agua, toalha de 
banho, luva atoa
lhada, sabonete, 
pente, balde. 

Soluc;ao lubrifi
cante, ataduras 

Encerado, balde, 
sabonete, jarra. 
Material de 
higiene oral 

Quadro giz, 
cartazes 

------ --------- ---_ . _ - -- - -- - -- --- ---- _ ._-----

- Participac;iio do atendente de en-
fermagem no exame fisico Po-
siC;6es para exame. 

- Transporte de paciente em maca e 
cadeira de rodas - Auxilio do pa
ciente nil. ambulancia. 

3 ExposiC;ii.o e 
demonstrac;ii.o 

2 ExposiC;ii.o e 
demonstrac;a.o 

Martelo de per
cussao, tensi6me
tro, estetosc6pio, 
bandeja, term6me
tro, cartazes 

Quadro giz -
Cartazes 

- COntrole de liquidos ingeridos 
elhninados. 

2 ExposiC;ii.o e 
demonstrac;ao 

Calice graduado. 
Copo graduado 

Dill. 
mes 
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- Colheita de material para exame 
de laborat6rio (fezes - urina e es
carro) . 

- Prontuario medico - sua finali
dade - Impressos - Registros de 
enfermagem. 

- No�oes de medicamentos - tipos 
e vias de administra�ao. 
- via oral 
- suposit6rio 
- Instila�ao nos olhos, ouvidos e 

nariz. 

- Curativos simples 

- Aplica�ao de bolsa de agua quente 
e bolsa de gelo. 

- Lavagem intestinal e clister 

- Aplica({ao de O� - Cuidado com 
umidificadores. 

- Restri({oes de movimentos. 

----- -----

- Assistencia ao paciente na alta. 

- Cuidado com 0 corpo p6s-morte . 
Rem�ao de cadaveres. 

2 Exposi�ao 

2 Exposi�ao 

6 Exposi�ao e 
demonstra�ao 

2 Demonstra({ao 

1 Demonstra�ao 

2 Exposi�ao 

1 Exposi�ao 

1 Demonstr�ao 

1 Exposi�ao 

1 Exposi�ao 

Recipiente 

Impressos usados 
no hospital (em 
Servi({o de En
fermagem) 

Bandeja com va
rios tipos de me
dicamentos e re
cipientes 

Pin�as pean, dis
se({ao e dente de 
rato ; algodao, ga
se e esparadrapo 

Bolsa de agua 
e de gelo 

Solu�ao usada pa-
ra lavagem tipo 
glicerinada 

Quadt;p giz 

Ataduras 

Quadro giz 

Quadro giz 

OBSERVAQOES - As cinco horas de reVlSao e avali�ao podem ser usadas conforme 
necessidade do grupo e planejamento do instrutor. 
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Ap6s a conclusao desta etapa, os alunos serao distribuidos em grupos para 
estagios. 
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ANEXO N.O 06 

Associagao Brasileira de Enfermagem - ABEn 

Programa Intensivo de Preparagao de Mao-de-Obra '"- PIPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

PROV A DE A V ALIA<;:AO 

I - Marque com urn X a resposta certa : 

1 .  Dentre os deveres do Atendente de Enfrmagem para com 0 paciente 
incluem-se : 

manter familiarfdade 

censurar diante de suas reag6es 

incentiva-lo a posicionar-se politicamente 

proporcionar ao paciente 0 devido conforto fisico 

2 .  Legalmente, a equipe de enfermagem e composta por : 

en fermeiro, tecnico e auxiliar de enfermagem 

enfermeiro, atendente de enfermagem, medico 

( ) auxiliar, nutri('ionista, fisioterapeuta 

( ) enfermeiro, tecnico e atendente de enfermagem 
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3 .  Como sinonimo de febre, podemos dizer : 

bradicardia 
pixeria 
hiperpneia 

4 .  A temperatura normal de uma pessoa e em torno de : 

350 a 37° 
360 a 380 
360 a 370 
35° a 360 

5 .  A pulsa!;ao de urn adulto normal e em torno de quantoS baUmentos 
por minuto? 

70 a 110 
60 a 90 
40 a 70 
80 a 130 

6.  A respira!;ao normal que no adulto e em torno de 16 a 20 movi
mentos por minuto, chama-se : 

dispneia 
apneia 
ortopneia 
eupneia 

7 .  0 leito hospitalar que nao est a sendo utilizado pelo paciente chama
se : 

aberto 
ocupado 
fechado 
vazio 

8 .  A llmpeza da unidade deve ser feita obrigatoriamente : 

9 .  A 

( 
( 
( 
( 

ap6s alta, transferencia ou 6bito 
quando 0 paciente se ausenta para fazer algum exame 
depois que as visitas sa em do hospital 
nos feriados e dias de domingo 

roupa usada deve ser colocada :  

) no sanitario 
) na mesa de cabeceira 
) no hamper 
) na porta da enfermaria 
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---_. _------- --- --------------------

1 0 .  Dentre os mate:iais usados para 0 exame fisico, citamos : 

j al'ra com agua, bacia de rostos, termometro 
estetoscopio, aparadeira, papel higienico 
abaixador de lingua, papagaio, bacia 
martelo de percussao, abaixador de lingua, tensi6metro 

.  Urn pacote de curativo deve conter principalmente : 

( pinc;a pean, pin<;a anaromica, dissec<;ao e tentacanula 
( agua oxigenada, soro fisiologico, pinc;as, bolas de algodao 
( cuba-rim, esparadrapo, pin<;as, bolas de algodao 
( pin<;a an aromlca , Her, bolas de algodiio 

12 . Os principais meios de preven<;ao de escaras em paciente acamado 
sao : 

massagens, mudan<;as de posl<;ao 
higiene oral e toalete da tarde 
limpeza das unhas e movimenta<;iio passiva 
exercicios e assistencia de apoio 

1 3 .  Dentre os meios de propoI"cionar conforta ao paciente acamado, ci
tamos : 

deambulac;ao precoce, assistencia de apoio 
limpeza dos cabelos e das unhas 
banho no leito, mudan<;a de posi<;iio e higiene oral 
isolamento do leito, proibi<;iio de vlsitas e exercicios 

1 4 .  A toalete d a  tarde consta prtncipalmente de : 

higiene dos cabelos, arruma<;iio do leito, massagens 
deambula<;iio, arrumac;iio da unidade 
banho no leito, exercicios respiratorios, mudan<;a de len<;ois 
higiene intima e oral, massagens, arrumac;ao do lei to 

15 . As regioes mais propicias a forma<;iio de escaras sao : 

( gluteo, sacro, ponta do omoplata, calcanhar 
( cabec;a, li>ernas e bra<;os 
( regiao abdominal e coxas 
( pontas dos dedos, queixo e orelhas 

1 6 .  0 ambiente e 0 estado emocional do paciente sao fatores que : 

nao tern significado 
influem no apetite 
dificultam a recuperaC(ao 
irritam 0 paciente 
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17 . 0 paciente se mantem sobre 0 peito e 0 j oelho. 0 nome desta posi�ao 
e :  

Fawler 
Trendelemburg 
ginecol6gica 
genupeitoral 

18 . R6tulo contendo nome do paciente, nome da enfermaria, numero do 
leno, tipo de material. Deve ser colocado : 

no pacote de material esterilizado 
no corpo do cadaver 
no recipiente para exame de fezes e urina 
no leito do paciente 

19 . Devido 0 relaxamento de esfincteres, deve-se tel' 0 seguinte cuidado 
co.m. 0 corpo do recem-m.orto : 

( ) tamponar as cavidades 
( ) fechar os olhos 
( ) colocar a etiqueta de identifica�iio 
( ) amarrar a mandibula com uma atadura 

20 . A destrui�iio de qualquer tipo de micro-organismo chama-se : 

con tamina�iio 
esteriliza�iio. 
desinfec«;iio. 
antisseptlco. 

II - Complete as lacunas: 
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21 . Substancia quimlca capaz de inibir 0. crescimento e prolifera«;ao dos 

germes chama-se : . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22 . Para haver esteriliza«;ao pelo calor, deve-se levar em considera�iio. : 

23 . A estufa e 0 aparelho. usado. para esterilizar atraves do calor : 

24 . As roupas devem ser esterilizadas em : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

25 . 0 prontuario e composto dos seguintes elementos : . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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III - Numere a 1 .a coluna de acordo com a 2.a; 

26 . bradicardia 1 .  respira�ao rapida 
taquipneia 2 .  pulso rapido 
taquicardia 3 .  dificuldade de respirar 
apneia 4 .  parada respiratoria 
dispneia 5 .  respira�ao lenta 

27 . lavagem intestinal 1 .  meio de proporcionar conforto 
hipertemia 2 .  posl�o - de Sims 
sigilo profissional 3 .  febre alta 
banho no Ie ito 4 .  segredo conflado 
sangue arterial 5 .  cora�ao esquerdo 

IV - Numere de acordo com a seqiiencia de cuidados ; 

28 . Na deambulagao do paciente que ficou muito tempo acamado ou que 
foi operado, a ordem dos cuidados deve ser ; 

( senta-Io numa cadeira proxima ao leito 
( ajuda-Io a descer do leito 
( colo car a cama em Fowler 
( sentar 0 paciente no leito 
( andar com ele, seguran do-o 
( traze-Io de volta ao leito 

29 . Ao receber 0 paciente numa sala de exames 0 atendente deve obe
decer a seguinte ordem de cuidados ; 

ajudar 0 paciente a trocar de roupa 
) coloca-Io em posi<;ao adequada 
) ausentar-se discretamente durante a anamnese 
) recebe-Io gentilmente, encoraj ando-o 

v - Responda resumidamente. 

30. 0 que entende por paciente ? 
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ANEXO .N.o 07 

Associa�iiQ Bi'asileira de Enfel'ma.gem � ABEn 

:Progl'lIlma: Intenslvo de Pr.epara.c;ao de Mao-de-Obra - P,lPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

FOLHA DE FREQU1:NCIA AOS ESTAGIOS 

DATA ASS'INATURA BORA/ENTRADA HORA/SAtDA 
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ANEXO N.o 08 

Associar;iio Brasilelra de Enfermagem - ABEn 

Programa Intensivo de Prepara"ao de Mao-de-Obra - - PIPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

CONTROLE DE EXECUIQAO DE TAREFAS NO ESTAGIO 

TAREFAS A L U N AS 

Preparo de unidade 
Veriflca"ao de temperatura 
Verifica"iio de pulso 
Verifica"iio de resplra"ao 
Veriflca"ao de TA 
Verifica"ao de peso 
Veriflca'tiio de estatura 
Ajuda ao paclente na deambula"ao 
Aj uda ao paclente na allmenta"ao 
Eanho no lelto 
Movimenta"iio passlva 
Mudan"a de decublto 
Higlene oral 
Higiene intima 
Preparo de luvas para esteriliza"ao 
Preparo de seringas para ester1llza"ao 
Preparo de material de curatlvo 
Transporte do paciente em cadelra de 
rodas 
Transporte do paciente em maca 
Colheita de urina para exames 
Colhelta de fezes para exames 
Aplica(:ao quente 
Aplicagao fria 
Colocar 0 paciente em poslgao de 

Sims 
Colocar 0 paciente em posi�ao g!ne-

co16gica 
Em posic;ii.o genupeltoral 
Em poslgao de Fowler 
Colocar 0 paclente na aparadeira 
Atendlmento ao medico e ao paciente 

durante 0 exame fisico 
Admlssao do pacien te 
Alta do paciente 
Lavagem Intestinal 
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TAREFAS A L U N AS 

Curativo simples 
Tricotomia 
Preparo do -rorpo pas morte 
Preparo de cama aberta 
Preparo de cama fechada 
Preparo de cama de operado 
Hlgtene dos cabelos 
Acompanhamento do paclente para 

exame 
Controle de liquldos ingerldos e eli-

minados 
Medlcar;;ao por via oral 
Por via retal (suposit6rio) 
Hlgtene das unhas 
Anotar;;oes em prontua.rio 
Gra.fico de TPR 
Toilete da tarde 

ANEXO N.o 09 

Associar;;iio Brasileira de Enfermagem - ABEn 

Programa Intensivo de Preparar;;iio de Mao-de-Obra - PIPMO 

Curs� de Atendente de Enfermagem 

FOLHA DE AVALIAQAO DO ALUNO 

Otimo Bom Regular 
-------------- -�-----------------

Atitude em servir;;o 

Responsabilldade 
�--------.. ----. ---.-.-- �----

Pontualldade 

Assiduidade 

Eficiencia 

CONCEITO GLOBAL: 

Deficiente 

Assinatura do Instrutor 

Otimo 
Bom 
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• •  • • • • •  • •  • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 ;  

Assinatura do aluno 

- 10 e 9 pontos Regular 
- 8 e 7 pontos Deficiente 

- 6 e 5 pontos 
5 pontos 
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ANEXO N.o 10 

Associa�a.o Brasileira de Enfermagem - ABEn 

Programa Intensivo de Prepara�ao de Mao-de-Obra - PIPMO 

Curso de Atendente de Enfermagem 

FUNQOES DA COORDENADORA 

01 - Mantem contatos com 0 PIPMO, quando necessario 

02 - Mantem contato com as Entidades onde se realizam os cursos 

03 - Mantem contato com os Hospitals onde se realizam os estagios 

04 - Sol1cita a. Tesouraria da ABEn 0 material necessario 

05 - Elabora 0 ante-proj eto de cursos e encaminha 8,0 PIPMO 

06 - Orienta a entidade quanto a. divulga�ao e supervisiona esta atividade 

C11 - Orienta a entldade quanto a inscri�ao e supervisiona esta ativldade 

08 - Elabora as provas de sele�ao 

09 - Apllca e corrige as provas 

10 - Prepara e encaminha a rela�o dOB aprovados as entidades 

11 � Entrevlsta os alunos 

12 - Organlza a rela�ao de documentos dos alunos 

13 - Recruta e seleclona as enfermelras- Instrutoras 

14 - Promove e coordena reunloes das instrutoras 

15 - Elabora programa do curso (atualiza se necessariO) 

16 - Elabora apostllas (atualiza se necessario) 

17 - Elabora Fichas de avalla�ao (atuall �a se necessario) 

18 - Elabora Folhas de freqU�ncla (atuallza se necessario) 

19 - EJabora Provas de veriflca�ao (atualiza se necessario) 

20 - Elabora Controle de Tarefas (atualiza se necessario) 

21 - Organlza 0 material nas entldades 

22 - Apresenta aos alunos 0 assunto inlclal e apresenta a instrutora 

23 - Mantem contatos com a instrutora e alunos, quantas vezes sej am neces
sarias 

24 - Prepara e encamlnha os oficlos aos hospitals, sollcltando est8.g1os 

25 - Dlstribul os alunos em grupos para estaglo 
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26 � .Decld.e sobre unUQrmes e, orienta os, 801unos 1'19. aqu1s1�aQ, dO's meSmos 

2'l - Qrtenta O'S ,alun08 sobJ)e 0 ,material uS.ado para estagto e ,atltUQe durante sua 

reaUza:�a.o 

28 - VlSita a lnstmtor·a e alunos nos hospitals quantas. vezes sejam necessitlaa 

'29 - Apresenta as resultados <10' '<l'Ul"JO aos alunos 

SO - Orienta 'a Seclletaria. da ABEn para prepaFo dOs cerWJlcados 

31 - Rea11za a entJ;ega dos ee:rtlftc!1,'dos 

32 - Prepara os dOcurnentos a serem envtad08 para O' PIPMQ (RAT, Relatorio 

de Torma .Concluid'a) 

33 � Elabota relat6rto final e encamlnha a. ABEll 

34 - Efina relac;io de conclulntes para. as enttdades. 
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