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Introdução

Um dos profissionais necessários para o bom funcionamento de uma unidade de saúde é o 
Técnico em Enfermagem. Atuando em diversas frentes, como a assistência a pacientes, 
coleta de material para exames, operação de aparelhos e execução de atividades 
assistenciais de enfermagem, ele é essencial para garantir a organização, controle e bom 
atendimento aos pacientes.

Sendo assim, ele compõe uma equipe multidisciplinar, que atua conjuntamente na 
recuperação do paciente, executando ações de cuidado e visando sua recuperação de 
forma humanizada. 

Mas, afinal, o que faz um técnico em enfermagem? Qual é a sua rotina e seus principais 
desafios? Como é o mercado de trabalho na área e o que se espera destes profissionais? 
Essas e outras respostas você encontra aqui. Boa leitura!
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O que faz o técnico em 
Enfermagem?

Presta serviços em hospitais, clínicas, domicílios e demais unidades de atendimento a 
saúde, como urgências, emergências, UPAs e equipes de saúde da família. Sua atuação se 
dá dentro de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta por enfermeiros, 
auxiliares, médicos e outros profissionais da saúde.

O técnico em enfermagem tem como foco o cuidado. Seu principal 
objetivo é prestar assistência especializada ao paciente, garantindo um 
trabalho longe de imperícia, imprudência e negligência.
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1. Administração de 
medicamentos;

2. assistência aos médicos 
plantonistas;

3. coleta de materiais para 
exames;

4.preparo pré e pós operatório 
e pré e pós parto;

5.preparo de equipamentos 
hospitalares;

6.primeiros socorros;

7. vacinação;
8. procedimentos referentes à 

admissão, alta, transferência 
e óbitos;

9. orientar a lavagem, secagem 
e esterilização de material 
cirúrgico;

10. tarefas relacionadas a 
intervenções cirúrgicas 
médico-odontológicas.

Principais atribuições do Técnico em 
Enfermagem
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Ao pesquisar sobre a carreira em enfermagem 
encontramos três profissionais: auxiliar, técnico e 
enfermeiro. A principal diferença entre eles está no 
grau de escolaridade e suas responsabilidades. 

O enfermeiro é o profissional com ensino superior 
completo em Enfermagem. Já o técnico conta com 
um curso técnico de nível médio, enquanto o auxiliar 
precisa de um curso capacitação profissional com 
menor duração. Devido a esta diferença na formação, 
as responsabilidades de cada profissional também são 
diferentes. 

O Enfermeiro, além de executar atividades de 
cuidado com o paciente, também é o responsável 
por organizar as funções dos técnicos e auxiliares. 
O Técnico de Enfermagem exerce atividades que 
envolvem orientação e acompanhamento 
assistencial e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem. Por fim, o auxiliar 
exerce atividades de natureza repetitiva,  
envolvendo  serviços  auxiliares de enfermagem sob  
supervisão.

Qual a diferença entre auxiliar, 
técnico e enfermeiro?
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Como não poderia ser diferente, é preciso
desenvolver uma série de habilidades para executar o 
seu trabalho com qualidade. Vamos falar sobre
algumas dessas características?

✔ Boa capacidade de comunicação

Em sua rotina, o técnico em Enfermagem lida com 
pacientes, familiares e os membros de sua equipe de 
saúde. Para orientar os pacientes e seus cuidadores
corretamente, é preciso ter boas habilidades de 
comunicação para instruí-los de maneira clara e 
precisa, evitando ao máximo erros e desinformação. 

O mesmo vale para os membros da equipe de saúde, 
que precisam ser informados de forma objetiva e 
precisa sobre as ocorrências de cada paciente.

O técnico tem um contato 
muito próximo com o 
paciente e seus 
familiares. Ser capaz de 
acolhê-los de maneira 
sensível e empática pode 
fazer toda a diferença no 
cuidado e assistência 
prestados.

Qual o perfil profissional do Técnico em 
Enfermagem?
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✔ Trabalho em equipe

Por integrar uma equipe multidisciplinar, com 
profissionais de diferentes formações e áreas de 
atuação, a capacidade de trabalhar em equipe é 
essencial para exercer com excelência o trabalho de 
técnico em Enfermagem.

Na área da saúde, esta habilidade é importante para 
manter a organização da rotina de trabalho e 
compartilhar o planejamento e a divisão de tarefas, 
incentivando a cooperação e colaboração entre todos 
os membros da equipe, integrando os diferentes 
atores, saberes, práticas e interesses.

✔ Capacidade de tomar decisões

O técnico de Enfermagem sempre atua 
supervisionado por um Enfermeiro, entretanto, ainda 
assim há a necessidade de tomar decisões 
importantes em um curto espaço de tempo. Ser 
capaz de tomar decisões de forma racional mesmo 
sob pressão é uma habilidade importantíssima para 
quem deseja atuar na linha de frente da assistência 
em saúde.
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Como está o mercado de trabalho?

O técnico em Enfermagem possui grande 
atuação em instituições hospitalares, 
ambulatoriais, clínicas, empresas, 
consultórios, unidades básicas de saúde, 
atendimentos domiciliares, atendimento 
móvel, instituições de longa permanência para 
idosos, dentre outros.

Dessa forma, o curso é uma excelente 
oportunidade de inserção no mercado, posto 
que há uma necessidade desses profissionais 
na linha de frente, realizando desde a triagem 
até atendimentos mais específicos.

A procura por estes profissionais 
está em ampla expansão. No ano 
de 2020, houve um aumento de 
708% na demanda por técnicos de 
Enfermagem em relação a 2019, 
conforme pesquisa da Catho, 
plataforma que cataloga e atua 
como classificado on-line de 
empregos. Já o site Salário.com, 
registrou um aumento de 23,1% 
para as contratações formais de 
carteira assinada entre os meses 
de fevereiro e novembro de 2020.



11

Modalidade: presencial 
em Belo Horizonte/MG
Duração: 2 anos
Carga horária: 2000 
horas
Curso: Teórico-prático 
Turnos: manhã, tarde e 
noite

Conheça o nosso curso Técnico em 
Enfermagem
Voltado para profissionais que desejam ingressar na área da saúde e auxiliares em Enfermagem que 
pretendem dar um próximo passo em sua carreira, é uma formação completa ofertada na 
modalidade presencial. O curso é ministrado por um corpo docente multidisciplinar, experiente e 
preparado para formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. 
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Os estudantes terão contato com diversas 
disciplinas práticas e teóricas ao longo de sua 
formação. O curso abrange desde temas como a 
legislação do exercício profissional até a vivência 
em estágios dentro de instituições de saúde.

Confira algumas das disciplinas do curso:

• Visão sistêmica de saúde: processo 
saúde/doença e história da enfermagem

• Ética, legislação do exercício profissional e 
relações interpessoais

• Anatomia, fisiologia e semiologia
• Microbiologia e Parasitologia 
• Biossegurança em saúde
• Farmacologia
• Saúde da mulher e do homem
• Primeiros Socorros – recém-nascido, pediatria 

e adulto
• Clínica cirúrgica
• Gestão em enfermagem: gestão da qualidade 

e gestão ambiental
• Enfermagem em saúde mental
• Atendimento domiciliar
• Enfermagem oncológica
• Processo de trabalho e relações humanas

O que vou aprender no curso técnico em 
Enfermagem?
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Conheça a nossa estrutura

Escolher a instituição certa é fundamental para ter
uma boa experiência acadêmica e, 
consequentemente, adquirir o conhecimento
necessário para atuar no mercado de trabalho. 

Por isso, separamos informações importantes para 
ajudar você a conhecer melhornossos diferenciais e 
infraestrutura.  
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Estágio em hospitais

O estágio para técnico de Enfermagem será 
realizado prioritariamente nos serviços da Unimed 
e redes credenciadas, que atendam às necessidades 
de organização, atualização de técnicas e 
equipamentos adequados. Ele ocorrerá sob a 
supervisão e responsabilidade de um docente, com 
experiência na área de atuação profissional do curso. 

Laboratório equipado 

Contamos com um espaço multidisciplinar, em que os 
alunos associam a teoria à prática. O laboratório segue 
todas as normas da Secretaria de Educação de Minas 
Gerais e possui materiais de primeira qualidade e 
tecnologia de ponta. Nele são replicadas situações 
reais vividas no dia a dia dos profissionais de mercado. 
Com essa experiência, os estudantes podem desenvolver 
competências e habilidades técnicas essenciais para sua 
carreira.

Corpo docente qualificado 

Com 26 anos de mercado, a Fundação Unimed tem 
um corpo docente formado por profissionais de alta 
competência acadêmica. São doutores, mestres e 
especialistas, com ampla experiência em saúde e 
com extensa experiência prática nos principais 
hospitais da capital mineira.
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Tradição e credibilidade

A Faculdade Unimed faz parte da maior 
cooperativa médica do mundo.

Para se ter uma ideia da tradição e credibilidade 
da marca, basta olhar para os números: o 
Sistema Unimed é composto por 345 
cooperativas, conta com mais 116 mil médicos 
cooperados e 17 milhões de beneficiários.

Cursos autorizados pelo MEC

Todos os cursos da Faculdade Unimed são
autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), 
de forma que todos os diplomas e certificados
são emitidos pela propria instituição.

Melhoria contínua

A Faculdade Unimed, assim como a Fundação e o 
Sistema Unimed, tem um real compromisso com 
a melhoria contínua dos seus processos, 
metodologias e projetos.

Por conta disso, a instituição possui certificação
internacional de padronização ISO 9001 —
sistema de gestão que otimiza processos e 
melhora a qualidade de organizações.
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Biblioteca Digital

A comunidade acadêmica da Faculdade Unimed 
tem acesso livre e gratuito a mais de 2 mil 
títulos (sendo mais de mil digitais e o restante 
físicos) nas áreas de saúde, cooperativismo e 
gestão. São livros, artigos, teses e dissertações, 
entre outros tipos de conteúdos diversos.

Os alunos podem acessar a Biblioteca Virtual da 
Faculdade Unimed para realizar suas pesquisas
de forma autônoma e sistematizada. A 
biblioteca é atualizada diariamente e os
estudantes podem solicitar apoio de um 
bibliotecário para tirar dúvidas ou encontrar o 
que precisam.

Estrutura curricular otimizada

A Faculdade Unimed preza pela qualidade e 
relevância dos seus cursos. Por isso, a matriz
curricular de cada um deles é construída para 
promover o aprendizado de forma dinâmica e 
completa. 

Teoria e prática são reunidas de forma estratégica, 
nos conteúdos das disciplinas, para facilitar e 
impulsionar o processo de aprendizagem de cada
aluno. 
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Excelente infraestrutura

A sede da Fundação Unimed fica na Rua Grão Pará, número 379, no bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte/MG. A localização é estratégica, o que facilita o acesso dos alunos de todas as regiões da 
capital e região metropolitana. 

Além disso, a instituição oferece aos alunos uma infraestrutura completa: salas de aula com 
equipamentos multimídia, biblioteca com acervo físico e virtual, auditório e laboratório de 
informática.



18



19

Conclusão

Não restam dúvidas de que o mercado de trabalho demanda por profissionais capacitados
para lidar com os constantes desafios da assistência e do cuidado dentro das instituições 
de saúde.

Como vimos, o trabalho do técnico de Enfermagem é amplo e complexo, exigindo uma 
série de capacidades e habilidades téoricas e práticas, tornando a formação deste 
profissional muito importante para a realização de um trabalho de excelência.

Se você quer se capacitar para atuar como técnico em Enfermagem, não perca tempo:
faça a sua inscrição no Curso Técnico em Enfermagem!

E-mail: matriculas@faculdadeunimed.edu.br

mailto:matriculas@faculdadeunimed.edu.br
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