Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Hospital de Clínicas – Filial Ebserh

Divisão de Enfermagem
Serviço de Educação em Enfermagem
AVALIAÇÃO TÉCNICA
OUTUBRO/2016

Finalidade:
 Analisar o conhecimento da equipe de enfermagem quanto às padronizações de cuidados de enfermagem da
instituição abordados nas atividades de educação em serviço de setembro de 2015 a agosto de 2016.
 Atender as recomendações do COREN e de auditorias, como um instrumento de avaliação indireta da qualidade
da assistência de enfermagem prestada.
 Despertar a consciência da necessidade de comprometimento individual e coletivo para realização de uma
assistência de enfermagem qualificada, livre de danos ao cliente.
 Incentivar maior participação dos profissionais nas atividades de educação em serviço.
 Elencar os assuntos com melhor e pior índice de desempenho, para subsidiar a programação anual de
treinamentos ou das atividades de educação permanente.
 Estimular a equipe de enfermagem a buscar novos conhecimentos técnicos e científicos.
 Avaliar a resolutividade das atividades de educação continuada oferecidas pelo Serviço de Educação em
Enfermagem.
*A avaliação técnica tem caráter formativo e coletivo (por unidades assistenciais).

Quem será o público alvo?
 Funcionários da enfermagem (RJU, EBSERH, FUNEPU), nível técnico e superior, vinculados à Divisão de
Enfermagem e que prestem assistência ao cliente (diária ou em regime de APH).
 Opcional aos funcionários que foram admitidos no ano 2016.
 Profissionais em período de férias, folga ou afastamento para tratamento de saúde, nas datas que serão
realizadas a avaliação técnica, estarão dispensados.
 Profissionais da enfermagem, não vinculados a Divisão de Enfermagem, que prestam assistência nas Unidades
Assistenciais em regime de APH, estão convidados a realizar a Avaliação Técnica. Interessados procurar o
Serviço de Educação de Enfermagem até o dia 14 de outubro de 2016.

Quando será?
Data

Horário

Público Alvo

24/10/2016

16 horas às 18 horas

Profissionais de enfermagem do plantão noturno par

25/10/2016

09 horas às 11 horas

Profissionais de enfermagem do plantão vespertino

14 horas às 16 horas

Profissionais de enfermagem do plantão matutino

16 horas às 18 horas

Profissionais de enfermagem do plantão noturno ímpar

 A avaliação será realizada fora do horário de serviço do funcionário, salvo algumas situações negociadas com o
Responsável Técnico.
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Onde será?
 Anfiteatro do Ambulatório de Especialidades – Rua Getúlio Guaritá nº 331 Bairro Abadia (antigo Ambulatório
da Funepu, ao lado da Clínica Saint Clair)
 Sala de aula da Asmed – Rua Getúlio Guaritá nº 95 2º andar Bairro Abadia
 Sala de aula do Serviço de Educação em Enfermagem 2º andar Sala 10 Hospital de Clínicas/UFTM – Filial
Ebserh
*A lista com os locais para realização da Avaliação Técnica será disponibilizada nos murais da Divisão de Enfermagem no
dia 17 de outubro de 2016. Cada profissional deverá verificar nas listas anexadas o seu local de prova!

Para fazer a avaliação técnica,
 Você precisará levar:
o lápis ou lapiseira, borracha, caneta azul ou preta e apontador
o documento com foto ou crachá da UFTM/EBSERH/Funepu
 Você receberá:
o um caderno de prova com 25 questões com quatro opções de respostas (a,b,c,d)
o um cartão-resposta (gabarito)
Informes importantes
 O funcionário/empregado/servidor que não puder comparecer ao local e data agendados para realizar a
avaliação técnica, deverá justificar a sua ausência por meio de Comunicação Interna (CI). A CI deverá conter a
ciência da chefia imediata e ser encaminhada à Divisão de Enfermagem até o dia 14 de outubro de 2016.
 A participação do funcionário com vínculo RJU será pontuada na avaliação de desempenho, conforme
negociação prévia.
 Os profissionais que participarão da avaliação técnica deverão registrar o ponto eletrônico 15 minutos antes da
avaliação e logo após o seu término, para compensação em horas. Os profissionais de férias, folga e licença
saúde não poderão registrar o ponto eletrônico, consequentemente, não terão compensação de horas. A lista de
presença assinada pelos participantes será disponibilizada a Divisão de Enfermagem.
 Os participantes deverão chegar ao local da avaliação com, no mínimo, 10 minutos de antecedência. Não será
permitido a entrada do profissional após iniciado a avaliação.
 A avaliação é individual e sem consulta.
 O caderno de provas com a nota de desempenho será entregue individualmente em data posterior a da
avaliação.
 O tempo de duração da avaliação será de, no máximo, 2 horas. O participante poderá sair a qualquer momento a
partir do início da avaliação.
 A avaliação terá nota máxima de 10, e a média de corte do desempenho será 6.
 A participação do funcionário/servidor será registrada em pasta funcional (compareceu / não compareceu com
justificativa/ não compareceu sem justificativa). Não será registrada a nota de desempenho.
 Certificados serão oferecidos aos participantes.
 A divulgação dos dados analisados será realizada com base na coletividade (turnos e setores). Não será
divulgado resultados individuais.
 O comentário da avaliação será agendado no cronograma de educação em serviço do mês de novembro/2016.
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AVALIAÇÃO TÉCNICA 2016
ENFERMEIROS (FUNEPU/RJU/EBSERH)

AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM
(FUNEPU/RJU/EBSERH)
TEMAS/AULAS
Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos:
prescrição verbal

3
4
5
6

TEMAS/AULAS
Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos:
prescrição verbal
Contribuições para o diagnóstico de delirium e para assistência
ao paciente – “Uso da escala CAM-ICU”
Gerenciamento de resíduos hospitalares
Atuação da Comissão de Ética em Enfermagem no HC/UFTM
Prevenção de quedas
Segurança na transfusão sanguínea

7

Registros de enfermagem

1
2

9

Implantação e cuidados de enfermagem com Pressão Arterial
Invasiva
Conhecendo e combatendo a dengue

10

Transporte intra-hospitalar de Clientes

11

Lesão por pressão

8

14
15
16

ROP: troca de conexões dos ventiladores em uso nas unidades
de internação
ROP: condutas com o ventilador mecânico durante o desmame
ventilatório
Influenza – H1N1
Identificação do Cliente
Evasão hospitalar de clientes

17

Contenção mecânica

18

Higienização bucal e o uso da clorexidina (solução oral)
Estudo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem –
Parte 1
Processo de enfermagem

12
13

19
20

Gerenciamento de resíduos hospitalares
Atuação da Comissão de Ética em Enfermagem no HC/UFTM
Prevenção de quedas
Segurança na transfusão sanguínea
Registros de enfermagem
Implantação e cuidados de enfermagem com Pressão Arterial
Invasiva
Conhecendo e combatendo a dengue
Transporte intra-hospitalar de Clientes
ROP: troca de conexões dos ventiladores em uso nas unidades
de internação
ROP: condutas com o ventilador mecânico durante o desmame
ventilatório
Influenza – H1N1
Identificação do Cliente
Evasão hospitalar de clientes
Contenção mecânica
Higienização bucal e o uso da clorexidina (solução oral)
Estudo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem –
Parte 1

 Os conteúdos selecionados foram as aulas de educação em serviço oferecidas à enfermagem a partir de setembro de
2015, assim como planos de intervenções e rotinas operacionais padrão.
 As aulas estão disponíveis no site do Serviço de Educação em Enfermagem, através do site HC-UFTM
www.hcuftm.ebserh.gov.br (gerência de atenção à saúde - serviço de educação em enfermagem), assim como rotinas,
protocolos e planos de intervenções.
 Quaisquer dúvidas sobre a Avaliação Técnica que não se encontrem citadas neste documento, favor, entrar em contato
com o Serviço de Educação em Enfermagem através do ramal 5252 ou comparecer ao setor (2º andar AdministrativoHospital de Clínicas UFTM).

Thaís S Guerra Stacciarini
Serviço de Educação em Enfermagem/DE

Renata Maria de Abreu
Chefe da Divisão de Enfermagem/HC/UFTM
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