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ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU)  

ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

 

Área do Conhecimento: 

 Grande área: Saúde 

 Subárea: Enfermagem  

 

Apresentação e objetivo do curso: 

A Enfermagem é uma ciência que proporciona assistência ao ser humano de forma a 

suprir as necessidades humanas afetadas, tendo papel importante na prevenção, promoção e 

reabilitação dos indivíduos. 

O mercado de saúde aponta carência do especialista em terapia intensiva, visto que o 

perfil do paciente à ser assistido é diferente no aspecto de sua criticidade, pensando nesse 

cenário, o enfermeiro especialista terá plena condições de nortear o cuidado em terapia 

intensiva, garantindo humanização, segurança e qualidade nos serviços de saúde à serem 

prestados. 

Os investimentos das instituições de saúde em leitos de UTI têm fortalecido a cada 

momento, devido necessidade dos indivíduos em receber tratamento de suas complexidades e 

criticidades em saúde. 

 

Objetivo geral: Preparar o profissional enfermeiro para atuação em Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto, no que refere a tomada de decisão e assistência segura e de qualidade diante 

da criticidade. A complexidade que envolve o cuidado de pacientes críticos é o foco da 

especialização em Terapia Intensiva Adulto. A área requer profissionais altamente 

capacitados e fundamentados no conhecimento para agir rapidamente e com alto 

conhecimento nas tecnologias mais avançadas. 

Objetivos específicos: 

• Propiciar um conhecimento abrangente sobre as redes de cuidado que envolve a 

terapia intensiva, processos de informação em saúde e diretrizes de terapia intensiva; 

• Propiciar conhecimento sobre principais afecções em terapia intensiva e atuações 

profissionais diante das complexidades; 

• Atuação na prática em Centro de Terapia Intensiva do Hospital Unimar, manuseio 

das tecnologias avançadas e desenvolvimento de técnicas especificas da terapia intensiva; 

• Atuar no ensino, pesquisa e assistência de enfermagem em cuidado intensivo; 
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• Desenvolvimento de pessoas nos aspectos expressivos e atitudinais inerentes da 

profissão e atuação em UTI; 

• Aperfeiçoar o julgamento clínico auxiliando na construção do saber relacionado ao 

campo do cuidado intensivo, possibilitando a prestação sistematizada da assistência de 

enfermagem ao paciente grave; 

• Oferecer bases para a gestão do cuidado em enfermagem na unidade de terapia 

Intensiva adulto; 

• Estimular o enfermeiro para uma prática baseada em evidências científicas. 

 

Público-Alvo: Enfermeiros 

 

Documentos para Matrícula: 

 Cópia do Diploma de Graduação – frente e verso; 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Comprovante de Residência.  

 

Coordenação: 

Prof. Esp. Luiz Fernando Fregatto 

E-Mail: lffregatto@hotmail.com 
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MATRIZ CURRICULAR 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO 

 

DISCIPLINAS 

Afecções Cardiovasculares e o Processo do Cuidado Intensivo 

Afecções Gastrointestinais e Endócrinas nas Urgências e Tratamento Intensivo 

Afecções Ginecológicas e Obstétricas nas Urgências e Manutenção em Terapia Intensiva 

Afecções Onco-Hematológicas ao Paciente Crítico / Paliativismo 

Afecções Pulmonares no Paciente Crítico e Manejo Ventilatório 

Assistência Enfermagem a Sepse / Segurança do Paciente 

Atendimento ao Grande Queimado e Cuidados de Pele em Terapia Intensiva 

Conceitos e Diretrizes em Terapia Intensiva nas Redes de Atenção / Processo de Enfermagem e Gestão 

do Cuidado 

Controle de Infecção e Vigilância Epidemiológica em Saúde 

Disfunções Nefrológicas e Modalidades de Terapia Renal Substitutiva em UTI 

Disfunções Neurológicas nas Urgências e Neurointensivismo 

Humanização nos Serviços de Saúde e Ética Profissional 

Liderança em Saúde / Ferramenta para Potencializar Equipes 

Optativo: Atividades Complementares em UTI Adulto 

Prática em Terapia Intensiva 

Processo Inflamatório – Tudo Inicia na Inflamação 

Seminários de Aprendizagem 

TOTAL GERAL DE HORAS/CRÉDITOS                                                          455h 

 

 

 


