Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
O aluno será capaz de 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.




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

Habilidades: Aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos
inerentes à terapia intensiva, a fim de fundamentar as decisões
do enfermeiro. 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;
Atitudes: Exercer o processo de trabalho do enfermeiro intensivista em suas
inúmeras dimensões (gerenciar, cuidar, ensinar, pesquisar e participar
politicamente); produzir conhecimento inerente à terapia intensiva, a fim de
contribuir com a qualificação da prática profissional.

Descrição do curso
A Terapia Intensiva apresenta-se como área de atuação de alta complexidade para o
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. O curso tem
como objetivo oferecer aos estudantes, por meio de conhecimentos teóricos e práticos,
instrumentos de trabalho do enfermeiro de terapia intensiva: planejamento, coordenação,
supervisão, avaliação, gerenciamento de conflitos, negociação, liderança, entre outros.

Diferenciais




Para a realização do curso conta-se com a parceria de hospitais de referência em
atendimento ao paciente crítico.
Realização de estágios que proporcionam aos estudantes oportunidades de
aprendizado em situações reais de trabalho.
A relação entre a teoria e a prática ocorrerá por meio do estágio supervisionado,
no qual os especializados poderão implementar os conhecimentos discutidos em
sala.

Mercado de trabalho
Toda unidade de terapia intensiva necessita de pelo menos um enfermeiro para cada cinco
leitos. Por isso, a oferta de vagas para profissionais especializados na área é constante.



Processo de cuidar do paciente com alterações gastrointestinais e em terapia
nutricional enteral e parenteral



Processo de cuidar no neurointensivismo



Processo de cuidar no tratamento de feridas



Cateter Central de Inserção Periférica (PICC)



Epidemiologia, controle de infecção e antibioticoterapia em UTI



Estágio supervisionado e simulações em terapia intensiva



Processo de cuidar nos fundamentos para a prática profissional em terapia
intensiva – Simulação



Gerenciamento de enfermagem em terapia intensiva



Processo de cuidar na monitorização hemodinâmica básica e avançada e nas
alterações cardíacas



Processo de cuidar no nefrointensivismo e nos distúrbioshidroeletrolíticos e
acidobásicos



Processo de cuidar nos princípios de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva
e na monitorização respiratória



Bioética



Transporte do paciente crítico e suporte avançado de vida em terapia intensiva

Carga horária total: 370 Horas

