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A terapia intensiva apresenta-se como área de atuação de alta complexidade do enfermeiro. Por

ser um ambiente dinâmico, o trabalho da enfermagem processa-se de maneira específica, o que requer

dos profissionais integrantes da equipe competências nas dimensões gerencial e assistencial, assim

como de ensino e pesquisa. Inúmeros são os instrumentos de trabalho do enfermeiro intensivista, dos

quais destacam-se: planejamento, coordenação, supervisão, avaliação, gerenciamento de conflitos,

negociação, liderança, entre outros.

Entre as principais competências desenvolvidas no curso estão: produzir conhecimento inerente

à terapia intensiva, a fim de contribuir com a qualificação da prática profissional; aprimorar os

conhecimentos teóricos e práticos inerentes à terapia intensiva, a fim de fundamentar as decisões do

enfermeiro; formar enfermeiro intensivista com sólido corpo de conhecimentos teóricos e práticos e

competências indispensáveis para a prática profissional em Unidade de Terapia Intensiva; cuidar do

indivíduo em estado crítico pautado em conhecimentos teóricos e práticos, com o intuito de exercer a

prática de enfermagem de maneira científica, sistematizada, crítica e reflexiva; exercer o processo de

trabalho do enfermeiro intensivista em suas inúmeras dimensões (gerenciar, cuidar, ensinar, pesquisar e

participar politicamente).

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

19 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 650,00

MATRIZ CURRICULAR

380 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

Este curso é voltado para enfermeiros.



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
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PROGRAMA

do Curso
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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 da anatomia/fisiologia e fisiopatologia das principais alterações neurológicas. O aluno

desenvolverá competências para o cuidado do paciente neurocrítico nas Unidade de Terapia

Intensiva.

PROCESSO DE CUIDAR DO PACIENTE NEUROCRÍTICO II – 20H

Estudo dos métodos de monitorização neurológica e tratamento do paciente neurocrítico. O

aluno desenvolverá competências para o reconhecimento das principais alterações

neurológicas no ambiente de terapia intensiva.

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 ANTIBIÓTICOTERAPIA 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.

PROCESSO DE CUIDAR NO TRATAMENTO DE FERIDAS – 20H

Estudo das tecnologias para a prevenção e tratamento de feridas. O aluno será iniciado na

avaliação
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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.

ESTADOS DE CHOQUE E MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA – 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.

EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS – 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.

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

manejo
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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.

TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO – 20H

Estudo dos princípios do transporte 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.

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.

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA – 20H

Estudos dos principais aspectos legais e gerencias 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.

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

Estudo dos princípios da terapia intensiva. O aluno será iniciado na assistência direta e no

desenvolvimento de habilidades técnicas do enfermeiro intensivista.
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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 e síndrome coronariana aguda. O aluno será

iniciado no desenvolvimento de habilidades técnicas de 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 SUPERVISIONADO E SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM TERAPIA INTENSIVA – 40H

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.
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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

