
Pós-Graduação

RESGATE E TRANSPORTE 

AEROMÉDICO

PRESENCIAL



O Transporte aeromédico constitui uma área da Urgência e Emergência em processo de

expansão. Os avanços dos grandes centros urbanos e a dificuldade nos transportes dos pacientes

graves, aumenta a demanda por serviços de resgate e transporte aeromédico, além de profissionais

capacitados. Por ser um ambiente dinâmico, o trabalho processa-se de maneira específica, o que

requer o desenvolvimento de competências nas dimensões gerenciais e assistenciais.

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

e fisioterapeuta para atuarem em diferentes situações de urgência e emergência no cenário pré-

hospitalar de resgate e transporte aeromédico; conhecer os protocolos nacionais e internacionais

para o atendimento do paciente clínico e vítima de trauma no resgate e transporte aeromédico;

desenvolver habilidades técnicas para atuar nas situações de urgência e emergência pré-hospitalar

no resgate e transporte aeromédico; 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

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

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


Coordenação

GUILHERME ROBERTO ZAMMAR

gzammar@gmail.com

Médico pela Pontifícia Universidade Católica

do Paraná (PUC-PR), especialista em

Medicina de Emergência titulado pela

AMB/ABRAMEDE. Atua no atendimento pré-

hospitalar e no transporte e resgate

aeromédico. Médico intervencionista do

SIATE (Curitiba-PR), SAMU 192 (Curitiba-PR e

São José dos Pinhais-PR), médico de voo na

Helisul Aviação. Operador de Suporte Médico

SESA/BPMOA. Docente de Medicina de

Emergência e preceptor do internato do

curso de Medicina da Faculdade Pequeno

Príncipe.

Coordenação

mailto:gzammar@gmail.com


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

ASPECTOS LEGAIS, SEGURANÇA DE VOO E FADIGA – 20H

Estudos dos principais aspectos legais do tráfico aéreo, transporte aeromédico e segurança de

voo. O aluno será iniciado no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para

planejamento, organização e coordenação do transporte aeromédico do paciente crítico.

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DA CORPORAÇÃO (CRM) – 20H

Estudos dos conceitos do CRM: consciência situacional, automação, comunicação, tomada de

decisão e trabalho em equipe no resgate e transporte aeromédico. O aluno será iniciado no

desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes para a gestão dos atendimentos e

transporte dos pacientes no transporte aeromédico.

FISIOLOGIA AEROESPACIAL – 20H

Discussão das principais alterações fisiológicos provocados pela altitude e gravidade. Planejar

os cuidados antes e durante o transporte aeromédico do paciente crítico conforme as

alterações fisiológicas e quadro patológico. O aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e

atitudes para realizar o transporte aeromédico de maneira segura.

ASPECTOS TÉCNICOS DA AERONAVE, TERMINOLOGIA AERONÁUTICA, NOÇÕES DE

AERONAVEGABILIDADE E METEOROLOGIA – 20H

Discussão dos principais aspectos técnicos da aviação no resgate e transporte aeromédico. O

aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes na localização de paciente,

deslocamento, pouso e decolagem das aeronaves.

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE CARDÍACO NO RESGATE E TRANSPORTE AEROMÉDICO – 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 no pré-hospitalar.



Clique aqui para saber mais

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE OBSTÉTRICO E NEO/PEDIÁTRICA NO RESGATE E

TRANSPORTE AEROMÉDICO – 20H

Estudo dos principais protocolos de atendimento ao paciente obstétrico e neo/pediátrico.

Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para a assistência em trabalho de parto,

transporte neo/pediátrico e distúrbio respiratório/circulatório em crianças.

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE POLITRAUMATIZADO NO RESGATE E TRANSPORTE

AEROMÉDICO – 20H

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

desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente

politraumatizado no ambiente pré-hospitalar

MONITORIZAÇÃO MULTIMODAL DO PACIENTE CRÍTICO NO RESGATE E TRANSPORTE

AEROMÉDICO – 20H

Discussão dos principais aspectos de monitorização clínica e multimodal do paciente crítico. O

aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para monitorizar o paciente crítico

antes e durante o transporte aeromédico.

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA VENTILATÓRIA E RESPIRATÓRIA NO

RESGATE E TRANSPORTE AEROMÉDICO – 20H

Estudo dos principais protocolos de atendimento ao paciente em insuficiência respiratória:

asma, enfisema, bronquite crônica, edema agudo de pulmão, pneumotórax, hemotórax,

pneumonia e síndrome do desconforto respiratório. Desenvolverá conhecimentos, habilidades

e atitudes para manejo e transporte aeromédico do paciente crítico com insuficiência

respiratória.

TRANSPORTE AEROMÉDICO: SUPORTE VENTILATÓRIO DO PACIENTE CRÍTICO – 20H

Estudo dos princípios da ventilação mecânica. O aluno será iniciado no manejo do suporte

VENTILATÓRIO
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ventilatório. Desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do paciente

em suporte ventilatório invasivo no atendimento pré-hospitalar.

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE NEUROLÓGICO NO RESGATE E TRANSPORTE AEROMÉDICO –

20H

Discussão das principais alterações neurológicas e protocolos de atendimentos do paciente

neurológico. Compreender e classificar as lesões neurológicas, intervir nas situações de

emergências. O aluno desenvolverá conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado do

paciente neurológico no pré-hospitalar.

ESTAÇÕES DE HABILIDADE I: SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA ADULTO,

PEDIÁTRICO E NEONATAL – 20H

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

bradicardias, taquicardias estáveis e instáveis e síndrome coronariana agudas. Desenvolverá

conhecimentos, habilidades e atitudes para o suporte avançado de vida em cardiologia em

pacientes neo/pediátricos e adultos.

ESTAÇÕES DE HABILIDADE II: REGATE E SOBREVIVÊNCIA – 20H

Discussão dos procedimentos operacionais de resgate e salvamento de vítimas em áreas

remotas. O aluno será iniciado nas técnicas de resgate e salvamento, abordagem das vítimas

em áreas remotas e transporte aeromédico por meio de simulação realística.

ESTAÇÕES DE HABILIDADE III: RESGATE EM ALTURA – 20H

Discussão dos procedimentos operacionais de resgate em altura. O aluno será iniciado nas

técnicas de resgate em altura por meio de simulação realística.

ESTAÇÕES DE HABILIDADE IV: SUPORTE AVANÇADO DE VIDA DA VÍTIMA DE TRAUMA – 40H

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

conhecimentos
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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-hospitalar.

ESTAÇÕES DE HABILIDADE V: SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO – 20H

Estudo dos princípios da ventilação mecânica, manejo ventilatório invasivo e mecânica

ventilatória. 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 por meio da simulação realística.

MEGACODE EM TRANSPORTE AEROMÉDICO – 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

