Urgência e Emergência




Conhecimentos: Capacitar o enfermeiro e o médico 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.

Habilidades: Desenvolver habilidades técnicas para atuar
nas situações de urgência e emergência intra e pré-hospitalar: atendimento
da parada cardiorrespiratória, transporte do paciente grave, imobilização de
fraturas, ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica, controle de
hemorragia, biossegurança, reconhecimento dos materiais de atendimento
pré-hospitalar, avaliação e tratamento do paciente clínico, vítima de
trauma, psiquiátrico, obstétrico e pediátrico.
Atitudes: 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.

Descrição do curso
Os emergencistas são profissionais dedicados à assistência de pacientes que são vítimas
de trauma e agravos clínicos. O curso visa formar especialistas com competências técnicocientíficas para atuar na prevenção e assistência a situações de urgência e emergência
pré e intra-hospitalar. As competências serão desenvolvidas por meio de metodologias
ativas de ensino e aprendizado, com simulação realística, estudo de caso, estudo dirigido
e aula expositiva e dialogada.

Diferenciais





Realização de simulações em urgência e emergência para o desenvolvimento de
competências profissionais.
Discussão de casos clínicos reais para a imersão na prática profissional do
emergencista.
Realização de aprendizado teórico-prático durante os módulos do curso, com
utilização de materiais, equipamentos, simuladores e manequins avançados de
vida.

Mercado de trabalho
Ser capaz de gerenciar unidades de emergências pré e intra-hospitalar. Competência
técnico científica para prestar assistência direta ao paciente em situação de emergência. O
profissional irá desenvolver habilidades para fazer atendimento de parada
cardiorrespiratória, transporte do paciente grave, imobilização de fraturas, ventilação
mecânica, monitorização hemodinâmica, controle de hemorragia, entre outros.



Política nacional de atenção às urgências e gerenciamento dos serviços de
emergências



Emergências obstétricas



Emergências neonatais e pediátricas



Emergências psiquiátricas



Seminário: discussão de casos clínicos



Resgate e transporte aeromédico



Emergências neurológicas I



Emergências neurológicas II



Emergências cardíacas e suporte hemodinâmico I



Emergências cardíacas e suporte hemodinâmico II



Suporte ventilatório invasivo e não invasivo I



Suporte ventilatório invasivo e não invasivo II



Suporte avançado de vida da vítima de trauma I



Suporte avançado de vida da vítima de trauma II



Estações de habilidades I – Diretrizes do suporte avançado de vida em cardiologia



Estações de habilidades II – Suporte avançado de vida da vítima de trauma



Estações de habilidades III – MegaCode em urgência e emergência



Estações de habilidades IV – Atendimento a múltiplas vítimas

Carga horária total: 436 Horas

