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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ 
 
 

EDITAL N.º 21/2013 
 

Processo seletivo simplificado para a formação de um banco de colaboradores da área da 
saúde para atenderem demandas de supervisão e facilitação nos cursos presenciais de 

formação técnica em enfermagem da Diretoria de Educação Profissional em Saúde – DIEPS 
por meio de Bolsas de Extensão Tecnológica da Escola de Saúde Publica do Ceará – ESP 

 
DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA 2a ETAPA 

 
 

QUINTA  -  01/08/13                                 SALA 3 - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

DANIELA 
CAVALCANTI E 
SILVA NOVAIS 

• Organização e funcionamento do 
sistema de vigilância. 

• Política Nacional de Imunização. 
• Prevenção de úlceras por 

pressão. 

8:20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

MARIA JOELLE 
LOPES OLIVEIRA 

• Modelos de Atenção à Saúde. 
• Sinais, sintomas e 

acompanhamento terapêutico da 
tuberculose. 

• Higiene, conforto e segurança: 
técnicas de mobilização e 
transporte. 

8:40 

GEORGE ARRAIS 
ROCHA 

• Sistemas de Informação em 
Saúde. 

• Técnicas de curativo simples. 
• Cuidados de Enfermagem ao 

paciente vitima de choque 
elétrico. 

9:00 

LUCIANA MARIA 
PEREIRA DOS 
SANTOS  

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e acompanhamento 
terapêutico das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

9:20 

JOSE JONATHAS 
ALBUQUERQUE 
DE ALMEIDA 

• Sinais, sintomas, exames 
diagnósticos e acompanhamento 
terapêutico da hipertensão 
arterial. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Puericultura. 

9:40 

LUCIA CAVALCANTE 
GONÇALVES  

• Planejamento familiar. 
• Farmacologia aplicada ao 

paciente de UTI. 
• Sinais vitais.  

10:00 
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ANA PAULA BOMFIM 
SOARES 
CAMPELO  

• Higiene, conforto e segurança: 
banho no leito, banho de 
aspersão, higiene bucal, higiene 
íntima. 

• Política Nacional de 
Humanização. 

• Estratégia de saúde da família: 
conceito, características e 
atribuições. 

10:20 

SUELLEN 
CAVALCANTE DE 
SOUSA  

• Sinais, sintomas, exames 
diagnósticos e acompanhamento 
terapêutico da diabetes. 

• Reanimação cardiorrespiratória. 
• Pré-natal. 

10:40 

RAQUEL 
EVANGELISTA 
DA SILVA  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de queimadura. 

• Preparação do leito para 
admissão, troca e alta hospitalar. 

• Aspectos patológicos do 
envelhecimento. 

11:00 

CICERA TAVARES 
DE LUCENA 

• Classificação dos tipos de 
cirurgia e dos tempos cirúrgicos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

11:20 

JOYCE SAMPAIO DE 
FIGUEIREDO 

• Sistematização da assistência 
em Enfermagem (SAE). 

• Preparação e administração de 
medicamentos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de picadas de 
animais peçonhentos. 

11:40 

 

QUINTA  -  01/08/13                               SALA 3 -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. MARIA JOSE DA 
SILVA  

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente vitima de 
choque elétrico. 

• Classificação dos tipos de 
drogas que causam 
dependência química. 

• Política Nacional de 
Atenção às Urgências. 

13:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

2. JOÃO RENO 
NOGUEIRA DE 
SOUSA 

• Orientações, preparo e 
coleta de exames 
laboratoriais  na clínica 
médica (sangue, glicemia 
capilar). 

• Cuidados de enfermagem 
aos pacientes com 

13:20 
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dependência química. 
• Cuidados de Enfermagem 

ao paciente crítico 
cardiológico. 

3. FLÁVIA CRISTYNE 
COSTA BEZERRA DE 
MENEZES 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico em UTI 
Geral. 

• Precauções padrão e de 
isolamento. 

• Crescimento e 
desenvolvimento na criança 
até 2 anos. 

13:40 

4.  MECIA CLEMENTINO 
DE LIMA 

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor 
feminino. 

• Cuidados na administração 
de medicamentos em 
pediatria.  

• Principais medicamentos 
usados no tratamento de 
transtornos psíquicos. 

14:00 

5. ISABELLE CORDEIRO 
DE NOJOSA SOMBRA 

• Técnicas de transporte de 
paciente em situações de 
urgência e emergência. 

• Ciclos evolutivos da saúde 
da mulher: menarca, 
menopausa e climatério. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico 
neurológico. 

 
14:20 

6. CAMILA ALVES 
NOGUEIRA 

• Técnicas de manuseio e de 
esterilização de material e 
instrumental cirúrgico, estéril 
e contaminado. 

• Monitorização do paciente 
na unidade de terapia 
intensiva (UTI). 

• Redes de Atenção à Saúde. 

14:40 

7. RENATA FRANCY 
LUCENA SENHOR  

• Nutrição de pacientes 
(enteral e parenteral; oral, 
gavagem). 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente vitima de 
emergências hemorrágicas. 

• Gestação, parto, puerpério e 
aborto. 

15:00 

8. ALEXSANDRA 
FIGUEIREDO DE 
SOUZA  

• Cuidados de enfermagem à 
gestante. 

• Crescimento e 
desenvolvimento do 
adolescente. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico grande 
queimado. 

15:20 
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9. FRANCISCO 
BERGSON DIAS 
QUEIROZ  

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico em 
pediatria. 

• Cuidados de enfermagem 
ao recém-nascido. 

• Métodos de processamento 
de áreas, superfícies  e 
artigos hospitalares. 

15:40 

10. JOHN NILBERICK DE 
CASTRO BENTO  

• Cuidados de enfermagem 
no pré, trans e pós-
operatório. 

• Nutrição de pacientes 
(enteral e parenteral; oral, 
gavagem). 

• Política de Saúde Mental 
Brasileira. 

16:00 

11. ANDREIA MESSIAS 
DO SACRAMENTO DA 
SILVA  

• Aspectos fisiológicos, 
psicológicos, sociais e 
patológicos do 
envelhecimento. 

• Adaptações fisiológicas do 
neonato. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico em UTI 
Pós-operatória. 

16:20 

12. ELIZABETH KARINE 
FREIRE DE LIMA 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico em 
pediatria. 

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor 
feminino. 

• Planejamento familiar. 

16:40 

 
 

SEXTA  -  02/08/13                                      SALA 4 - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. THAIS DE CASTRO 
VIANA AIRES  

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): 
prematuridade; baixo peso. 

• Cuidados de enfermagem com 
os pacientes portadores de 
patologias cutâneo mucosas.  

• Sistema Único de Saúde. 

8:20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

2. ADRIANA DE 
SOUSA LIMA  

• Sinais e sintomas  do paciente 
em estado crítico – 
classificação de risco. 

• Farmacologia neonatal: cálculo 
e administração de 
medicamentos em 
neonatologia; fracionamento de 
doses. 

• Cuidados de enfermagem na 
administração de 

8:40 
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medicamentos. 

3. EDJANE DE 
OLIVEIRA 
TENORIO  

• História da saúde no Brasil. 
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

9:00 

4. GERMANA CELY 
MEDEIROS DE 
SOUZA 

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

9:20 

5. JOÃO GABRIEL 
CORDEIRO DE 
BRITO  

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): pós-
termo, filhos de mães 
diabéticas. 

• Normas relativas ao manuseio 
de antineoplásicos: cuidados 
com o meio ambiente. 

• Planejamento familiar. 

9:40 

6. JOSE GERALDO 
HOLANDA MOURA  

• Sinais e sintomas dos 
pacientes portadores de 
patologias cutâneo mucosas.  

• Preparação do leito para 
admissão, troca e alta 
hospitalar. 

• Aspectos patológicos do 
envelhecimento. 

10:00 

7. ADRIANE DOS 
SANTOS E 
SANTOS 

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): doença 
hemolítica do RN; infecções 
perinatais. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em pediatria. 

• Principais doenças do aparelho 
reprodutor feminino. 

10:20 

8. MARTA DE SOUSA 
SILVA  

• Normas relativas ao manuseio 
de antineoplásicos: 
armazenamento e conservação 
de medicamentos. 

• Ciclos evolutivos da saúde da 
mulher: menarca, menopausa e 
climatério. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

10:40 

9. ANA GABRIELLE 
PINTO DOS 
SANTOS 

• Modelos de Atenção à Saúde. 
• Sinais, sintomas e 

acompanhamento terapêutico 
da tuberculose. 

11:00 
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• Higiene, conforto e segurança: 
técnicas de mobilização e 
transporte. 

10. GIZELLY 
SOBREIRA 
PALÁCIO 

• Principais doenças do aparelho 
reprodutor feminino. 

• Cuidados na administração de 
medicamentos em pediatria.  

• Principais medicamentos 
usados no tratamento de 
transtornos psíquicos. 

11:20 

11. ISABELLA 
STEFANE 
MAGALHAES 
MEDEIROS 

• Técnicas de transporte de 
paciente em situações de 
urgência e emergência. 

• Ciclos evolutivos da saúde da 
mulher: menarca, menopausa e 
climatério. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

11:40 

 

SEXTA  -  02/08/13                 SALA 4 -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. LIDIANE DO 
NASCIMENTO 
RODRIGUES  

• História da saúde no Brasil. 
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

13:20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

2. RUTH HELENA DE 
LIMA OLIVEIRA 

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

13:40 

3. SEFORA VERUSKA 
DE OLIVEIRA VIANA  

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): pós-
termo, filhos de mães 
diabéticas. 

• Normas relativas ao manuseio 
de antineoplásicos: cuidados 
com o meio ambiente. 

• Planejamento familiar. 

14:00 

4. RAQUELL PINHEIRO 
DA ROCHA  

• Sinais e sintomas dos 
pacientes portadores de 
patologias cutâneo mucosas.  

• Preparação do leito para 
admissão, troca e alta 
hospitalar. 

• Aspectos patológicos do 
envelhecimento. 

 
14:20 
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5. ALESSANDRA 
FERRER DI MOURA 

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): 
doença hemolítica do RN; 
infecções perinatais. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

• Territorialização. 

14:40 

6. NÁDYA DOS 
SANTOS MOURA 

• Normas relativas ao manuseio 
de antineoplásicos: 
armazenamento e 
conservação de 
medicamentos. 

• Nutrição infantil. 
• Avaliação do nível de 

consciência. 

15:00 

7. HILANA DAYANA 
DODOU 

• Modelos de Atenção à Saúde. 
• Sinais, sintomas e 

acompanhamento terapêutico 
da tuberculose. 

• Higiene, conforto e 
segurança: técnicas de 
mobilização e transporte. 

15:20 

 
 

QUINTA  01/08/13                                        LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. ANA KARINA 
BARBOSA 
VASCONCELOS 

• Estrutura organizacional do 
serviço de emergência. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

8:20  
 
 
 
 
 
 

II 
2. MIKAELI DE 

OLIVEIRA TAVARES 
• Cuidados de Enfermagem ao 

paciente crítico neurológico. 
• Puericultura. 
• Classificação dos principais 

transtornos mentais e de 
comportamento. 

8:40 

3. REGINA PETROLA 
BASTOS ROCHA 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

• Vigilância epidemiológica. 

9:00 

4. ANTHUNES 
AMBROSIO 
CAVALCANTE  

• Visita domiciliar. 
• Cuidados de Enfermagem ao 

paciente vitima de 
envenenamento. 

• Registros de Enfermagem. 

9:20 
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5. PAULO ROMAO 
RIBEIRO DA SILVA  

• Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
renais.  

• Sexualidade e saúde 
reprodutiva. 

9:40 

6. NAIDHIA ALVES 
SOARES FERREIRA  

• Orientações, preparo e coleta 
de exames parasitológicos 
(fezes, urina) na clínica 
médica 

• Nutrição infantil. 
• Avaliação do nível de 

consciência. 

10:00 

7. ANNE JOBENIA 
COELHO DANTAS  

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes  
portadores de patologias 
respiratórias. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

•  Territorialização. 

10:20 

8. FRANCISCO 
GILBERTO 
FERNANDES 
PEREIRA  

• Prevenção e controle de 
doenças. 

• Sinais, sintomas, exames 
diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
da hanseníase. 

• Normas técnicas e principais 
equipamentos utilizados em 
UTI. 

10:40 

9. VIVIAN SARAIVA 
VERAS  

• Sinais e sintomas  do paciente 
em estado crítico – 
classificação de risco. 

• Farmacologia neonatal: 
cálculo e administração de 
medicamentos em 
neonatologia; fracionamento 
de doses. 

• Cuidados de enfermagem na 
administração de 
medicamentos. 

11:00 

10. SARINA TALMA 
MENDES NERES 

• História da saúde no Brasil. 
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

11:20 

11. JOSAINA DIAS 
CHAVES  

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 

11:40 
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das  DST/AIDS. 
• Cuidados de Enfermagem ao 

paciente vitima de trauma. 
 

QUINTA  -  01/08/13                                  LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. NATASHA 
MARQUES FROTA  

• Orientações e preparo de 
prevenção do câncer de colo 
uterino. 

• Preparo do corpo pós-morte. 
• Processo de trabalho em 

enfermagem/ registros. 

13:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

2. ROBERTA 
GRANGEIRO DE 
OLIVEIRA  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de choque 
elétrico. 

• Classificação dos tipos de 
drogas que causam 
dependência química. 

• Política Nacional de Atenção 
às Urgências. 

13:20 

3. EVELINY SILVA 
MARTINS  

• Orientações, preparo e coleta 
de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico cardiológico. 

13:40 

4. ISABELLY DUARTE 
MAIA  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em UTI Geral. 

• Precauções padrão e de 
isolamento. 

• Crescimento e 
desenvolvimento na criança 
até 2 anos. 

14:00 

5. MARIA HELANE 
ROCHA BATISTA 
GONÇALVES 

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor feminino. 

• Cuidados na administração de 
medicamentos em pediatria.  

• Principais medicamentos 
usados no tratamento de 
transtornos psíquicos. 

 
14:20 

6. ANA CILEIA PINTO 
TEIXEIRA 
HENRIQUES 

• Técnicas de transporte de 
paciente em situações de 
urgência e emergência. 

• Ciclos evolutivos da saúde da 
mulher: menarca, menopausa 
e climatério. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

14:40 
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7. CEDRIC 
FERNANDES 
RODRIGUES 

• Técnicas de manuseio e de 
esterilização de material e 
instrumental cirúrgico, estéril 
e contaminado. 

• Monitorização do paciente na 
unidade de terapia intensiva 
(UTI). 

• Redes de Atenção à Saúde. 

15:00 

8. ANNAIZA FREITAS 
LOPES DE ARAUJO 

• Nutrição de pacientes (enteral 
e parenteral; oral, gavagem). 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de 
emergências hemorrágicas. 

• Gestação, parto, puerpério e 
aborto. 

15:20 

9. DOUGLAS VIEIRA 
BRAGA 

• Cuidados de enfermagem à 
gestante. 

• Crescimento e 
desenvolvimento do 
adolescente. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico grande 
queimado. 

15:40 

10. FRANCISCA SILVA 
DE ALENCAR 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em pediatria. 

• Cuidados de enfermagem ao 
recém-nascido. 

• Métodos de processamento 
de áreas, superfícies  e 
artigos hospitalares. 

16:00 

11. KARIANE GOMES 
CEZARIO 

• Cuidados de enfermagem no 
pré, trans e pós-operatório. 

• Nutrição de pacientes (enteral 
e parenteral; oral, gavagem). 

• Política de Saúde Mental 
Brasileira. 

16:20 

12. NICÁCIA SOUZA 
OLIVEIRA 

• Aspectos fisiológicos, 
psicológicos, sociais e 
patológicos do 
envelhecimento. 

• Adaptações fisiológicas do 
neonato. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em UTI Pós-
operatória. 

16:40 

 
 
 
 

SEXTA  -  02/08/13                             LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. MOISÉS BRAGA 
SAMPAIO 

• Sinais e sintomas de 
agravos no recém-nascido 

8:20  
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(RN): doença hemolítica do 
RN. 

• Crescimento e 
desenvolvimento do 
adolescente. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico grande 
queimado. 

 
 

 
 
 
 

IV 

2. FRANCISCO 
HERCULES 
NOBREGA 
BRILHANTE  

• Orientações, preparo e 
coleta de exames 
laboratoriais  na clínica 
médica (sangue, glicemia 
capilar). 

• Cuidados de enfermagem 
aos pacientes com 
dependência química. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico 
cardiológico. 

8:40 

3. JANSEN PEREIRA 
NEGRÃO SILVA 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico em UTI 
Geral. 

• Precauções padrão e de 
isolamento. 

• Crescimento e 
desenvolvimento na criança 
até 2 anos. 

9:00 

4. LEIDIANNE SILVA DE 
MORAIS  

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor 
feminino. 

• Cuidados na administração 
de medicamentos em 
pediatria.  

• Principais medicamentos 
usados no tratamento de 
transtornos psíquicos. 

9:20 

5. ANA GRETE ALVES 
DOS SANTOS 

• Técnicas de transporte de 
paciente em situações de 
urgência e emergência. 

• Ciclos evolutivos da saúde 
da mulher: menarca, 
menopausa e climatério. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico 
neurológico. 

9:40 

6. YONNE KAROLINE 
CAZUZA DA ROCHA  

• Técnicas de manuseio e de 
esterilização de material e 
instrumental cirúrgico, estéril 
e contaminado. 

• Monitorização do paciente 
na unidade de terapia 
intensiva (UTI). 

• Redes de Atenção à Saúde. 

10:00 
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7. RITA DE CASSIA DO 
NASCIMENTO 
FERREIRA DE 
QUEIROZ 

• Nutrição de pacientes 
(enteral e parenteral; oral, 
gavagem). 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente vitima de 
emergências hemorrágicas. 

• Gestação, parto, puerpério e 
aborto. 

10:20 

8. MONICA MARIA 
DAMASCENO DE 
LIMA 

• Estrutura organizacional do 
serviço de emergência. 

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

10:40 

9. DEBORAH OLIVEIRA 
DE ALCÃNTARA  

• Cuidados de Enfermagem 
ao paciente crítico 
neurológico. 

• Puericultura. 
• Classificação dos principais 

transtornos mentais e de 
comportamento. 

11:00 

10. FRANCISCO 
EMANOEL UCHÔA 
BARBOSA  

• Sinais, sintomas e cuidados 
de enfermagem com os 
pacientes portadores de 
patologias endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

• Vigilância epidemiológica. 

11:20 

11. KELLY DE BRITO 
SOBREIRA 

• Orientações, preparo e 
coleta de exames 
parasitológicos (fezes, urina) 
na clínica médica 

• Nutrição infantil. 
• Avaliação do nível de 

consciência. 

11:40 

 

SEXTA  -  02/08/13                               LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. EMANUELLY VIEIRA 
PEREIRA 

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): 
prematuridade; baixo peso. 

• Cuidados de enfermagem 
com os pacientes portadores 
de patologias cutâneo 
mucosas.  

• Sistema Único de Saúde. 

13:00  
 
 
 
 
 
 
 

IV 
2.  EDJA DO CARMO 

MIRANDA  
• Sinais e sintomas  do 

paciente em estado crítico – 
classificação de risco. 

• Farmacologia neonatal: 
cálculo e administração de 

13:20 
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medicamentos em 
neonatologia; fracionamento 
de doses. 

• Cuidados de enfermagem na 
administração de 
medicamentos. 

3. EDUARDO 
CARVALHO DE 
SOUZA  

• História da saúde no Brasil. 
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem 
aos pacientes com 
dependência química. 

13:40 

4. LORRANIA MARIA 
SOUSA BEZERRA  

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

14:00 

5. CLAYLSONN ANDRÉ 
BATISTA ALENCAR  

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): pós-
termo, filhos de mães 
diabéticas. 

• Normas relativas ao 
manuseio de antineoplásicos: 
cuidados com o meio 
ambiente. 

• Planejamento familiar. 

 
14:20 

6. EDILANIA MARIA DA 
SILVA 

• Sinais e sintomas dos 
pacientes portadores de 
patologias cutâneo mucosas.  

• Preparação do leito para 
admissão, troca e alta 
hospitalar. 

• Aspectos patológicos do 
envelhecimento. 

14:40 

7. JEANNY MARQUES 
MENESES 

• Sinais e sintomas de agravos 
no recém-nascido (RN): 
doença hemolítica do RN; 
infecções perinatais. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em pediatria. 

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor feminino. 

15:00 

8. JOSÉ UBIRATAN 
COELHO NETO  

• Normas relativas ao 
manuseio de antineoplásicos: 
armazenamento e 
conservação de 
medicamentos. 

• Ciclos evolutivos da saúde da 
mulher: menarca, 
menopausa e climatério. 

15:20 
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• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

9. ZEFERINA BEZERRA 
PIMENTEL 
MONTEIRO DO 
RÊGO  

• Modelos de Atenção à 
Saúde. 

• Sinais, sintomas e 
acompanhamento terapêutico 
da tuberculose. 

• Higiene, conforto e 
segurança: técnicas de 
mobilização e transporte. 

15:40 

10. ÁLVARO DOS 
SANTOS COSTA  

• Situações de risco na 
adolescência (Delinquência e 
má qualidade de vida). 

• Sinais, sintomas e cuidados 
de enfermagem com os 
pacientes portadores de 
patologias endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

16:00 

11. AMANDA PEREIRA 
FERREIRA  

• Situações de risco na 
adolescência (violência, 
drogas e álcool). 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

16:20 

12. ANDRÉ DE CASTRO 
VIEIRA 

• Estrutura organizacional do 
serviço de emergência. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

16:40 

 
 
 
 

QUINTA  -  01/08/13                                     SALA 2 - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. FRANCISCO ITALO 
ABREU LIMA 

• Situações de risco na 
adolescência (Delinquência e 
má qualidade de vida). 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

8:20  
 
 
 
 
 
 

II 

2. GARDENIA 
FERNANDES DE 
MELO 

• Situações de risco na 
adolescência (violência, drogas 
e álcool). 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

8:40 
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• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

3. JARDELINY 
CORRÊA DA 
PENHA 

• Estrutura organizacional do 
serviço de emergência. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

9:00 

4. PRISCILA 
FONTENELE DE 
PAULA  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Puericultura. 
• Classificação dos principais 

transtornos mentais e de 
comportamento. 

9:20 

5. ANA CARLA LOPES 
SILVA BEZERRA 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

• Vigilância epidemiológica. 

9:40 

6. MARIANA LINARD 
DE OLIVEIRA 

• Orientações, preparo e coleta 
de exames parasitológicos 
(fezes, urina) na clínica médica 

• Nutrição infantil. 
• Avaliação do nível de 

consciência. 

10:00 

7. DÉBORA DE 
ARAÚJO MOREIRA 
VARELA  

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes  
portadores de patologias 
respiratórias. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

• Territorialização. 

10:20 

8. CICERO RICARDO 
CÂNDIDO VIEIRA 

• Orientações e preparo de 
prevenção do câncer de colo 
uterino. 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

10:40 

9. EDENUBIA 
PEREIRA FELIX  

• Sinais e sintomas  do paciente 
em estado crítico – 
classificação de risco. 

• Farmacologia neonatal: cálculo 
e administração de 
medicamentos em 
neonatologia; fracionamento de 
doses. 

• Cuidados de enfermagem na 
administração de 

11:00 
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medicamentos. 

10. ANA CRISTINA 
VERAS DE SOUZA  

• História da saúde no Brasil. 
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

11:20 

11. RIANI  JOYCE 
NEVES NÓBREGA  

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

11:40 

 

QUINTA  -  01/08/13                               SALA 2 -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. LUIZA HAYDA 
GUEDES DE LIMA  

• Situações de risco na 
adolescência (Delinquência e 
má qualidade de vida). 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

13:00  
I 

2. NATHÁLIA EVELYN 
DE ALMEIDA 
RODRIGUES 

• Situações de risco na 
adolescência (violência, drogas 
e álcool). 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

13:20 

3. GERMANA 
MOREIRA RIBEIRO  

• Estrutura organizacional do 
serviço de emergência. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

13:40  
 
 
 

II 

4. ROGERIA DE 
OLIVEIRA 
JUSTINO  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Puericultura. 
• Classificação dos principais 

transtornos mentais e de 
comportamento. 

14:00 

5. CYNARA MARIA 
TEIXEIRA LIMA 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

 
14:20 
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• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

• Vigilância epidemiológica. 

6. THAYS BEZERRA 
BRASIL  

• Orientações, preparo e coleta 
de exames parasitológicos 
(fezes, urina) na clínica médica 

• Nutrição infantil. 
• Avaliação do nível de 

consciência. 

14:40 

7. CLEILTON DE 
ARAUJO CORREIA 

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes  
portadores de patologias 
respiratórias. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

• Territorialização. 

15:00 

8. MARIA LÍVIA 
ALEXANDRE FACÓ 
BEZERRA 

• Orientações e preparo de 
prevenção do câncer de colo 
uterino. 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

15:20 

9. ADRIANA  RIBEIRO 
BESSA  

• Síndromes hipertensivas e os 
fatores de riscos associados. 

• Prevenção e controle da 
Placenta Prévia. 

• Prevenção da sepse e choque 
séptico.  

15:40  
 
 
 
 

VI 

10. IDACLECE 
RODRIGUES DE 
MATOS 

• Infecções na gravidez: efeitos 
na mãe, no feto e no recém-
nascido. 

• Tratamento do Descolamento 
Prematura da Placenta.   

• Complicações maternas no 
puerpério. 

16:00 

11. ANNE KELRY DA 
SILVA OLIVEIRA 

• Aleitamento Materno.  
• Sinais e sintomas de parada 

cardiopulmonar no RN. 
• Reanimação cardiopulmonar do 

RN. 

16:20 

12. JANAINA DA SILVA 
FEITOZA PALACIO  

• Período de Greemberg - 
assistência de enfermagem. 

• Adaptação à vida extra uterina. 
• Terapêutica medicamentosa na 

reanimação do RN. 

16:40 

 
 
 

SEXTA  -  02/08/13                          SALA 2 - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 
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1. MARIA VILMA 
PEREIRA LEAL 

• Urgência e Emergência do RN 
no processo de nascimento. 

• Orientações para alta 
(puérperas e familiares) e 
quanto aos procedimentos 
legais de registro do RN. 

• Fatores de risco e causas de 
parada cardiopulmonar no RN. 

8:20  
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 2. CICERO MAVINIER 
DA CRUZ PAULINO 

• Políticas e programas de 
Aleitamento materno. 

• Sinais e sintomas de riscos: 
blues puerperal e depressão 
pós-parto. 

• Condutas do auxiliar/técnico 
de enfermagem na 
reanimação cardiopulmonar 
(antes, durante e após). 

8:40 

3. THAIS JORMANNA 
PEREIRA SILVA 

• Complicações mamárias 
(fissuras, ingurgitamento 
mamário, mastite). 

• Condutas no agravamento do 
quadro clínico de infecções 
estabelecendo prioridades.  

•  Prevenção e controle do 
Descolamento Prematura da 
Placenta. 

9:00 

4. ERICA COSTA 
BRITO  

• Síndromes hemorrágicas no 
ciclo gravídico-puerperal: 
identificação de sinais e 
sintomas. 

• Definição das infecções no 
parto e pós-parto. 

• Complicações maternas na 
amamentação. 

9:20 

5. LAURA PINTO 
TORRES DE MELO 

• Especificidades do leite 
humano e vantagens do 
aleitamento materno (à 
criança, mulher, família e 
sociedade). 

• Puerpério imediato precoce - 
assistência de enfermagem. 

• Prevenção, controle e 
tratamento da eclâmpsia. 

9:40 

6. RENATO FELIPE DE 
ANDRADE 

• Definição das infecções na 
gravidez. 

• Condutas no agravamento do 
quadro clínico de hemorragia 
uterina (diagnóstico 
diferencial). 

• Síndromes hemorrágicas e os 
fatores de riscos associados. 

10:00 

7. NATASHA FIRMINO 
SOUTO 

• Prevenção, controle e 
tratamento da Pré-eclâmpsia. 

• Características e fatores de 

10:20 
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riscos associados às infecções 
na gravidez.   

• Classificação das Síndromes 
Hipertensivas no ciclo 
gravídico-puerperal. 

8. ITALA EMANUELLE 
PINHEIRO DO 
NASCIMENTO 

• Contracepção x 
amamentação. 

• Prevenção e controle de 
infecção de neonatais. 

• Sinais e sintomas de riscos: 
hemorragias e infecção. 

10:40 

9. NARA RYANE 
NOBRE OLIVEIRA 

• Prevenção, controle e 
tratamento da eclâmpsia. 

• Humanização na assistência 
materno-infantil: apoio à mãe e 
a família com RN de risco. 

• Infecções na gravidez: 
identificação de sinais e 
sintomas (padrão de 
normalidade e diagnóstico 
diferencial).  

11:00 

10. MARIA THALYTA 
BARROSO 
CAVALCANTE  

• Condutas no agravamento do 
quadro clínico de eclâmpsia. 

• Sinais e sintomas das 
Síndromes Hipertensivas no 
ciclo gravídico-puerperal.  

• Síndromes hemorrágicas no 
ciclo gravídico-puerperal: 
efeitos na mãe. 

11:20 

11. NEURILENE 
GERMANO DA 
SILVA 

• Classificação das hemorragias 
na primeira e segunda metade 
da gestação e pós-parto. 

• Síndromes hipertensivas no 
ciclo gravídico-puerperal: 
efeitos na mãe, no feto e no 
recém-nascido.  

• Síndromes hemorrágicas no 
ciclo gravídico-puerperal: 
efeitos no feto e no recém-
nascido. 

11:40 

 

SEXTA  -  02/08/13                 SALA 2 -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. MARIA HELENICE 
ALMEIDA LEITÃO 

• Situações de risco na 
adolescência (violência, drogas 
e álcool). 

• Evolução histórica da Saúde 
Mental no Brasil. 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

13:20  
 
 
 
 
 
 

V 
2. TATIANNA KELLY 

LEITE BEZERRA 
• Estrutura organizacional do 

serviço de emergência. 
13:40 
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• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Política Nacional de Imunização. 

3. ANA LARISSA 
GOMES 
MACHADO  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Puericultura. 
• Classificação dos principais 

transtornos mentais e de 
comportamento. 

14:00 

4. MAX DJANO 
CORDEIRO 
RUFINO  

• Sinais, sintomas e cuidados de 
enfermagem com os pacientes 
portadores de patologias 
endócrinas. 

• Equipamentos de Proteção 
Individual. 

• Vigilância epidemiológica. 

 
14:20 

5. JACIEL DA SILVA 
ALVES  

• Situações de risco na 
adolescência (suicídios, 
exploração sexual e exploração 
comercial). 

• Modelos de Atenção à Saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e acompanhamento 
terapêutico da hipertensão 
arterial. 

14:40 

6. MARIA VILANE 
ARAUJO 
CRAVEIRO  

• Classificação dos tipos de 
cirurgia e dos tempos cirúrgicos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

15:00 

7. ITALA MONICA 
DE SALES 
SANTOS  

• Sistematização da assistência 
em Enfermagem (SAE). 

• Preparação e administração de 
medicamentos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de picadas de 
animais peçonhentos. 

15:20 

 
 

 
 

QUINTA  01/08/13                            SALA 4 - MANHÃ 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. RITHIANNE FROTA 
CARNEIRO  

• Organização e funcionamento 
do sistema de vigilância. 

• Política Nacional de 
Imunização. 

• Prevenção de úlceras por 
pressão. 

8:20  
 
 
 
 
 



	  
	  

	  
Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP | www.esp.ce.gov.br | Edital 21/2013	  

2. CLARA DE ASSIS 
CHAVES BRAGA 
MEDEIROS  

• Modelos de Atenção à Saúde. 
• Sinais, sintomas e 

acompanhamento terapêutico 
da tuberculose. 

• Higiene, conforto e segurança: 
técnicas de mobilização e 
transporte. 

8:40  
III 

3. ANTONIO 
WELLINGTON 
VIDAL COSTA  

• Sistemas de Informação em 
Saúde. 

• Técnicas de curativo simples. 
• Cuidados de Enfermagem ao 

paciente vitima de choque 
elétrico. 

9:00 

4. PATRÍCIA DE 
LEMOS 
NEBREIROS 

• Educação em saúde. 
• Sinais, sintomas, exames 

diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
das  DST/AIDS. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de trauma. 

9:20 

5. AGLAY GALVAO 
FRANCELINO  

• Sinais, sintomas, exames 
diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
da hipertensão arterial. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de parada 
cardiorrespiratória. 

• Puericultura. 

9:40 

6. ANA CLAUDIA 
AMORIM DE 
MIRANDA 

• Planejamento familiar. 
• Farmacologia aplicada ao 

paciente de UTI. 
• Sinais vitais.  

10:00 

7. MARIA SAMARA 
DANTAS DE LIMA 
SALDANHA  

• Higiene, conforto e segurança: 
banho no leito, banho de 
aspersão, higiene bucal, 
higiene íntima. 

• Política Nacional de 
Humanização. 

• Estratégia de saúde da família: 
conceito, características e 
atribuições. 

10:20 

8. CARLA ATÉCIA 
BARBOSA COSTA 

• Sinais, sintomas, exames 
diagnósticos e 
acompanhamento terapêutico 
da diabetes. 

• Reanimação 
cardiorrespiratória. 

• Pré-natal. 

10:40 

9. LIDIA SAMARA DE 
CASTRO SANDERS  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de 
queimadura. 

• Preparação do leito para 
admissão, troca e alta 

11:00 
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hospitalar. 
• Aspectos patológicos do 

envelhecimento. 

10. JOSÉ RIBAMAR 
DOS SANTOS 
JÚNIOR 

• Classificação dos tipos de 
cirurgia e dos tempos 
cirúrgicos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

• Classificação dos principais 
transtornos mentais e de 
comportamento. 

11:20 

11. SHEYLA CRISTINA 
MACHADO DA 
SILVA  

• Sistematização da assistência 
em Enfermagem (SAE). 

• Preparação e administração 
de medicamentos. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de picadas de 
animais peçonhentos. 

11:40 

 

QUINTA  -  01/08/13                               SALA 4 -  TARDE 
CANDIDATO  TEMA HORÁRIO ÁREA 

1. ALEXANDRE 
XAVIER FRANCO  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de choque 
elétrico. 

• Classificação dos tipos de 
drogas que causam 
dependência química. 

• Política Nacional de Atenção 
às Urgências. 

13:20  
 
 
 
 

 
 
 

III 
2. POLYANA CARINA 

VIANA DA SILVA  
• Orientações, preparo e coleta 

de exames laboratoriais  na 
clínica médica (sangue, 
glicemia capilar). 

• Cuidados de enfermagem aos 
pacientes com dependência 
química. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico cardiológico. 

13:40 

3. THIAGO FERREIRA 
NOGUEIRA  

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em UTI Geral. 

• Precauções padrão e de 
isolamento. 

• Crescimento e 
desenvolvimento na criança 
até 2 anos. 

14:00 

4. PRISCILA FRANÇA 
DE ARAÚJO 

• Principais doenças do 
aparelho reprodutor feminino. 

• Cuidados na administração de 
medicamentos em pediatria.  

• Principais medicamentos 
usados no tratamento de 
transtornos psíquicos. 

 
14:20 
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5. PAULA DANYELLE 
DE BARROS 
PALACIO 

• Técnicas de transporte de 
paciente em situações de 
urgência e emergência. 

• Ciclos evolutivos da saúde da 
mulher: menarca, menopausa 
e climatério. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico neurológico. 

14:40 

6. CYNTHIA LIMA 
SAMPAIO  

• Técnicas de manuseio e de 
esterilização de material e 
instrumental cirúrgico, estéril e 
contaminado. 

• Monitorização do paciente na 
unidade de terapia intensiva 
(UTI). 

• Redes de Atenção à Saúde. 

15:00 

7. MONIZE DE 
FREITAS NEURON 

• Nutrição de pacientes (enteral 
e parenteral; oral, gavagem). 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente vitima de 
emergências hemorrágicas. 

• Gestação, parto, puerpério e 
aborto. 

15:20 

8. PAULO JOSE 
RODRIGUES DE 
MORAIS 

• Cuidados de enfermagem à 
gestante. 

• Crescimento e 
desenvolvimento do 
adolescente. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico grande 
queimado. 

15:40 

9. SAMYA AGUIAR 
LOBO 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em pediatria. 

• Cuidados de enfermagem ao 
recém-nascido. 

• Métodos de processamento 
de áreas, superfícies  e 
artigos hospitalares. 

16:00 

10. ANTONIO RONALDO 
DE SOUSA JUNIOR 

• Cuidados de enfermagem no 
pré, trans e pós-operatório. 

• Nutrição de pacientes (enteral 
e parenteral; oral, gavagem). 

• Política de Saúde Mental 
Brasileira. 

16:20 

11. ICLEIA PARENTE 
RODRIGUES 

• Aspectos fisiológicos, 
psicológicos, sociais e 
patológicos do 
envelhecimento. 

• Adaptações fisiológicas do 
neonato. 

• Cuidados de Enfermagem ao 
paciente crítico em UTI Pós-
operatória. 

16:40 

	  


