
ENFERMAGEM
EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA

CIÊNCIAS
DA SAÚDE



OBJETIVOS
DO CURSO
Formar enfermeiro intensivista com sólido 
corpo de conhecimentos teóricos e práticos 
e competências indispensáveis para a prática 
profissional em Unidade de Terapia Intensiva.

As competências desenvolvidas durante o 
curso irão preparar o profissional para:

 » Conhecer os diversos níveis de assistência 
que a Unidade de Terapia Intensiva 
proporciona; 

 » Ter habilidades para exercer as técnicas 
próprias para cada UTI;

 » Entender os processos de trabalhos 
envolvidos dentro das características que 
envolvem uma UTI;

 » Entender os processos gerenciais e 
processos administrativos para um bom 
funcionamento da UTI.

O egresso terá estágio supervisionado em 
Terapia Intensiva, simulação realística em 
Terapia Intensiva e também curso de Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC).



https://drive.google.com/file/d/1C_Vr2X_3xx4KVEXpvYMnOpW1lu2WTp6k/view?usp=sharing


FUNDAMENTOS DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA – 20H

Estudo dos princípios da terapia intensiva. O aluno será iniciado nos cuidados ao paciente em 
estado crítico nas Unidades de Terapia Intensiva. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e 
atitudes para a assistência direta e indireta.  

PROCESSO DE CUIDAR DO PACIENTE NEUROCRÍTICO I – 20H 

Estudo das principais alterações do sistema nervoso e dos principais métodos de monitorização 
neurológica do paciente crítico. O aluno desenvolverá competências para o cuidado do paciente 
neurocrítico.

PROCESSO DE CUIDAR DO PACIENTE NEUROCRÍTICO II – 20H 

Estudo das principais alterações do sistema nervoso e dos principais métodos de monitorização 
neurológica do paciente crítico. O aluno desenvolverá competências para o cuidado do paciente 
neurocrítico.

NEFROINTENSIVISMO – 20H 

Estudo dos princípios de nefrointensivismo, alterações renais, hidroeletrolíticas e ácido-básicas. 
O aluno será iniciado no cuidado ao paciente em terapia de substituição renal. Desenvolverá 
conhecimentos, habilidades e atitudes para a interpretação de exames complementares e 
tratamento dialítico.

EPIDEMIOLOGIA, CONTROLE DE INFECÇÃO E ANTIBIOTICOTERAPIA EM UTI – 20H 

Estudo dos indicadores epidemiológicos relacionados à infecção hospitalar e de bactérias 
multirresistentes. Antibioticoterapia aplicada à UTI. O aluno será exposto às medidas de controle 
e tratamento das principais infecções que acometem o paciente crítico.

PROGRAMA 
DO CURSO



PROCESSO DE CUIDAR NO TRATAMENTO DE FERIDAS – 20H 

Estudo das tecnologias para a prevenção e tratamento de feridas. O aluno será iniciado na 
avaliação e no manejo das feridas. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o 
cuidado do paciente com alterações tegumentares.

PROCESSO DE CUIDAR DO PACIENTE COM ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS – 20H

Estudo das principais alterações gastrointestinais. O aluno será iniciado na avaliação e no 
manejo do paciente com distúrbios gastrointestinais e nutricionais em terapia intensiva. 

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA – 20H

Estudos dos principais aspectos legais e gerenciais da Unidade de Terapia Intensiva. O aluno 
será iniciado no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para criação e 
estruturação de novos serviços, além de estratégias de atendimento à saúde dos pacientes em 
terapia intensiva.

ESTADOS DE CHOQUE E MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA – 20H

Estudo das principais alterações cardíacas, estados de choque, eletrocardiografia e métodos 
de monitorização e suporte hemodinâmico básico e avançado. O aluno desenvolverá 
conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente crítico ao reconhecer as 
vias de acesso ao sistema arterial e venoso, compreender os parâmetros hemodinâmicos e de 
transporte de oxigênio, otimização volêmica e uso de drogas vasoativas.

EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS – 20H

Estudo dos principais métodos de avaliação cardíaca. Estudo das principais alterações cardíacas 
e protocolos de atendimentos. O aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes 
para o cuidado do paciente cardíaco em terapia intensiva. 



PRINCÍPIOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E NÃO INVASIVA I – 20H 

Estudo das principais alterações do sistema respiratório e dos princípios de ventilação mecânica. 
O aluno será iniciado no manejo do suporte ventilatório. Desenvolverá conhecimentos, 
habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em suporte ventilatório invasivo e não-
invasivo.

PRINCÍPIOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E NÃO INVASIVA II – 20H 

Estudo das principais alterações do sistema respiratório e dos princípios de ventilação mecânica. 
O aluno será iniciado no manejo do suporte ventilatório. Desenvolverá conhecimentos, 
habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em suporte ventilatório invasivo e não-
invasivo.

TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO – 20H 

Estudo dos princípios do transporte terrestre, intra-hospitalar e aeromédico do paciente crítico. 
O aluno será iniciado no transporte do paciente. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e 
atitudes para o cuidado do paciente durante o transporte.

ESTAÇÕES DE HABILIDADES I - FUNDAMENTOS EM TERAPIA INTENSIVA  - 20H

Estudo dos princípios da terapia intensiva. O aluno será iniciado nos cuidados ao paciente em 
estado crítico nas Unidades de Terapia Intensiva. Desenvolverá conhecimentos, habilidades 
e atitudes para a assistência direta e indireta. Desenvolvimento da prática da assistência do 
enfermeiro intensivista.

ESTAÇÕES DE HABILIDADES II -  SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA - 20H

Estudo dos principais protocolos de atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória, 
bradicardias, taquicardias estáveis e instáveis, síndrome coronariana aguda e acidente vascular 
encefálico. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o suporte avançado de 
vida em cardiologia. 



CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) - 20H 

Estudo da terapia intravenosa e inserção do PICC. O aluno será iniciado para a prática da 
administração de medicamentos e punção do acesso central de inserção periférica. Desenvolverá 
conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em terapia intravenosa.

ESTÁGIO SUPERVISINADO EM TERAPIA INTENSIVA - 30H 

Discussão sobre a prática profissional do enfermeiro intensivista. O aluno desenvolverá 
competências e habilidades por meio de resolução de casos clínicos em campo de estágio e 
cenário de simulação realística.

SEMINÁRIO DE DISCUSSÕES EM TERAPIA INTENSIVA – 20H 

Discussão e reflexão sobre a prática profissional do enfermeiro em terapia intensiva. O aluno 
desenvolverá competências e habilidades por meio de instrumentos do processo de trabalho 
do enfermeiro, tais como: processo de enfermagem, raciocínio clínico, acurácia diagnóstica e 
sistemas de classificação. Será enfocada a avaliação clínica do paciente crítico, princípios de 
neurointensivismo, suporte ventilatório, estados de choque e monitorização hemodinâmica, 
diretrizes do BLS e ACLS, exames complementares, eletrocardiografia e arritmias cardíacas.



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a 
prática precisa ser tão importante quanto 
a teoria. Por isso, os módulos enfatizam 
a prática, formando os alunos para a 
construção de soluções, utilizando a teoria 
corrente como base para a determinação 
das ações nos respectivos projetos.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1C_Vr2X_3xx4KVEXpvYMnOpW1lu2WTp6k/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&g=MCJ5NL&_ga=2.177651941.1542592221.1627298093-851644789.1583773516
https://bit.ly/3kZGd17
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