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A urgência e emergência apresenta-se como área de atuação de alta complexidade. Por

ser um ambiente dinâmico, o trabalho dos profissionais da saúde processa-se de maneira

específica, o que requer o desenvolvimento de competências nas dimensões gerenciais e

assistenciais, assim como de ensino e pesquisa. A equipe de profissionais deve possuir sólido

corpo de conhecimentos teóricos e práticos para exercerem sua prática em Urgência e

Emergência.

Entre as principais competências desenvolvidas no curso estão: capacitar o enfermeiro,

médico e fisioterapeuta para atuarem em diferentes situações de urgência e emergência nos

cenários intra-hospitalar e pré-hospitalar; conhecer os protocolos nacionais e internacionais para

o atendimento do paciente clínico e vítima de trauma; desenvolver habilidades técnicas para

atuar nas situações de urgência e emergência intra e pré-hospitalar; desenvolver raciocínio para o

manejo do paciente clínico e vítima de trauma. O aluno poderá testar seus conhecimentos e

habilidades por meios das simulações realísticas.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

19 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 650,00

MATRIZ CURRICULAR

400 horas

PERIODICIDADE

Mensal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

13h30 às 17h30 e 

das 19h às 22h30

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e 

das 13h30 às 17h30

DIA 3

DOMINGO

8h30 às 12h30

Estão aptos a ingressar no curso enfermeiros, médicos e

fisioterapeutas.



Coordenação

ADRIANO YOSHIO SHIMBO

adriano.shimbo@up.edu.br

Graduado em Enfermagem pela Pontifícia

Universidade Católica do Paraná. Especialista

em Terapia Intensiva pela PUC/PR. Mestre

em Enfermagem pela Universidade Federal

do Paraná. Atualmente é professor na

Universidade Positivo, coordenador do

Programa de Residência em Enfermagem -

UP/ Hospital Vita e Instrutor da American

Heart Association. Coordenador dos cursos

de Especialização em Urgência e

Emergência, Enfermagem em Terapia

Intensiva e Transporte Aeromédico na

Universidade Positivo. Enfermeiro do Serviço

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Atua principalmente nos seguintes temas:

Saúde do Adulto, Enfermagem em Terapia

Intensiva e Urgência e Emergência.

Coordenação

mailto:adriano.shimbo@up.edu.br


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE

EMERGÊNCIAS – 20H

Estudos dos principais aspectos políticos e gerenciais que envolvem o atendimento de

urgência e emergência. 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 nas unidades de urgência e emergência.

EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS – 20H

Discussão das principais alterações e protocolos obstétricos. O aluno desenvolverá

conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em situação de

emergências obstétricas no pré e intra-hospitalar.

EMERGÊNCIAS NEO/PEDIÁTRICAS – 20H

Discussão das principais alterações e protocolos pediátricos. O aluno desenvolverá

conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em situação de

emergências pediátricas no pré e intra-hospitalar.

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS – 20H

Estudo dos principais transtornos mentais, abordagem terapêutica em situações de

emergências psiquiátricas e intoxicações exógenas. O aluno desenvolverá conhecimentos,

habilidades e atitudes para o cuidado do paciente psiquiátrico e vítima de intoxicação exógena.

SEMINÁRIO: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS – 20H

Discussão sobre a prática profissional do emergencista. O aluno desenvolverá competências e

habilidades por meio de resolução de casos clínicos. Estudo dos principais métodos de

pesquisa e de ensino aprendizagem. O aluno desenvolverá atividades de pesquisa e ensino na

área de urgência e emergência.



Clique aqui para saber mais

RESGATE E TRANSPORTE AEROMÉDICO – 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.

EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS I – 20H

Discussão das principais alterações neurológicas. Compreender e classificar as lesões

neurológicas nas situações de emergências. O aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades

e atitudes para o cuidado do paciente neurológico no pré e intra-hospitalar.

EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS II – 20H

Discussão dos protocolos de emergências neurológicas. O aluno desenvolverá conhecimentos,

habilidades e atitudes para o manejo do paciente neurológico no pré e intra-hospitalar.

EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E SUPORTE HEMODINÂMICO I – 20H

Estudo da fisiopatologia das alterações cardíacas: taquiarritmias, bradiarritmias, infarto agudo

do miocárdio, insuficiências cardíaca e parada cardiorrespiratória. O aluno desenvolverá

conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente cardíaco em terapia

intensiva.

EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E SUPORTE HEMODINÂMICO II – 20H

Estudo das principais alterações hemodinâmicas, estados de choque, 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.

SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO I – 20H



Clique aqui para saber mais

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.

SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO II – 20H

Estudo da mecânica ventilatória e manejo ventilatório invasivo. O aluno será iniciado no

manejo do suporte ventilatório nos casos especiais: DPOC, asma, Covid-19, SARA, neuro, cardio

e obeso. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente em

suporte ventilatório invasivo e não-invasivo.

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA DA VÍTIMA DE TRAUMA I – 20H

Discussão das principais alterações e protocolos de atendimento da vítima de trauma. Estudo

da biomecânica do trauma, avaliação primária/secundária, trauma crânio encefálico, TRM,

trauma de tórax e trauma abdominal. O aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e

atitudes para o cuidado do paciente vítima no pré e intra-hospitalar.

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA DA VÍTIMA DE TRAUMA II – 20H

Discussão das principais alterações e protocolos de atendimento da vítima de trauma

específico (gestante, criança, idoso e queimados) e múltiplas vítimas. Estudos dos mecanismos

e protocolos do trauma músculo esquelético. O aluno desenvolverá conhecimentos,

habilidades e atitudes para o cuidado do paciente vítima de trauma músculo esquelético no

pré e intra-hospitalar.

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS – 20H

Estudo dos principais protocolos de atendimento as emergências clínicas. Estudos das

síndromes metabólicas. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o suporte

avançado de vida.



Clique aqui para saber mais

ESTAÇÕES DE HABILIDADES I - EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS E SUPORTE HEMODINÂMICO

– 20H

Estudo dos principais protocolos de atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória,

estados de choque, 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 por meio de simulações realísticas.

ESTAÇÕES DE HABILIDADES II - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA DA VÍTIMA DE TRAUMA – 40H

Estudo das habilidades práticas de atendimento da vítima de trauma. O aluno desenvolverá

conhecimentos, habilidades e atitudes por meio de simulações realísticas (estações de

habilidades: rolamento, controle cervical, retirada da vítima do veículo, controle de hemorragia,

punção intraóssea, drenagem torácica, atendimento a múltiplas vítimas, atendimento

pediátrico) no ambiente pré e intra-hospitalar.

ESTAÇÕES DE HABILIDADES III –MEGACODE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 40H

Discussão sobre a prática profissional do emergencista. O aluno desenvolverá competências e

habilidades por meio de resolução de casos clínicos em campo de estágio e cenário de

simulação realística.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Ecoville



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

