
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Curso de Capacitação para Enfermeiros no 

Cuidado a Pacientes Adultos Clínicos 

 

Público-alvo: Enfermeiros 

Objetivos: Capacitar enfermeiros para cuidado de pacientes adultos clínicos, desenvolvendo a 

sistematização da assistência de enfermagem e o raciocínio clínico. 

Local de atuação: Serviço de Enfermagem Clínica  

Número de vagas: 07 

Carga horária: 384 horas  

Duração prevista: 06 meses 

Investimento: R$ 900,00  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem (não será exigida experiência profissional) 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de Currículo e Entrevista 

Período de Seleção: de 29/10/2019 a 08/11/2019 

Inscrições através do e-mail: ehchaves@hcpa.edu.br  

Entrevistas: 11/11/2019 - Horário agendado.  

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 13/11/2019 

Divulgação dos candidatos selecionados: 14/11/2019  

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 

Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Entrega da documentação: 18/11/2019 a 22/11/2019 no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do 

HCPA. 

Início do curso: 09/12/2019 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

Plano Teórico: 

• Sistematização da assistência de enfermagem: Anamnese e exame físico, Processo de 

enfermagem, Diagnósticos de enfermagem no paciente clínico; 

• Gestão de Riscos e Segurança do Paciente: Metas internacionais de segurança do 

paciente, Prevenção de quedas e erros de medicação na assistência de enfermagem; 

• Gestão da Dor: Escala de avaliação da dor e cuidados na administração de analgésicos;  

• Prevenção de Infecções CCIH: Prevenção de infecção na assistência em saúde, Medidas 

de precaução e isolamento, Análises de taxas de infecção; 

• Cuidados essenciais na assistência ao paciente clínico: Higiene de mãos, Pacientes com 

GMR, Cuidados com cateteres venosos, Cuidados com sondas e drenos, Administração de 

medicações em geral – quimioterápicos e antibióticos. 

 

Plano Prático: 

Atividades a serem desenvolvidas: 

• Atendimento, sob supervisão da enfermeira responsável pela unidade onde a atividade 

prática será realizada;  

• Cuidados diretos a pacientes portadores de germes multirresistentes;  

• Realizar sob supervisão da enfermeira responsável a instalação de quimioterápicos, 

punções venosas, sondagem vesical, sondagem nasogástrica, coleta de exames, admissão 

e preparo par alta de pacientes;  

• Realizar sob supervisão da enfermeira responsável a prescrição de enfermagem para os 

diagnósticos de enfermagem identificados;  

• Realizar sob supervisão da enfermeira responsável a aplicação da escala de Braden e 

Escala de Morse e execução de curativos em geral. 


