
ENFERMAGEM EM
TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

O curso de Pós-graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva Adul-
to tem como escopo garantir o aperfeiçoamento profissional contínuo 
dos enfermeiros que atuam ou desejam atuar nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), promovendo a melhoria da assistência de enfermagem 
prestada ao paciente crítico.

Enfermeiros

• Vivência prática no Grupo Santa Casa BH e con-
teúdos disciplinares alinhados à proposta do curso;
• Corpo docente qualificado, composto por douto-
res, mestres e especialistas com vasta experiência 
na área;
• Visitas técnicas e simulações realistas;
• Metodologia didático-pedagógica atualizada.

PÚBLICO-ALVO

DIFERENCIAIS DO CURSO



ESTRUTURA DO CURSO

Carga horária teórica: 360 horas/aula
Carga horária prática: 80 horas/aula
Carga total: 440 horas/aula

Modalidade: Presencial 

Frequência: Mensal  

Duração: setembro de 2019 a abril de 2021   
                                   
Dias da semana: sextas e sábados, das 8h às 12h10 e das 14h 
às 18h10 (10h/a por dia).

Eventualmente, as aulas poderão ocorrer duas vezes no mês, con-
forme calendário de aulas a ser disponibilizado previamente.

INVESTIMENTO

18 x R$ 700,53
24 x R$ 525,40

PERÍODO DE MATRÍCULA

De 1/7/2019 a 13/9/2019

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA:

• Original e cópia de documento de identificação válida em todo 
território nacional (RG, CPF ou CNH); 
• Original e cópia do diploma de graduação; 
• Declaração de conclusão de curso (dentro do período de 120 
dias de validade); 
• Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
• Cópia do comprovante de residência atualizado; 
• Cópia do comprovante do pagamento de inscrição no curso; 
• 1 foto 3x4 recente.



DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (H/A)
Introdução à Unidade de Terapia Intensiva e Gerenciamento em Saúde 30

Ética e Direito em Saúde* 15

Empreendedorismo em Saúde* 15

Mercado da Saúde* 15

Sistematização da Assistência de Enfermagem 20

Metodologia do Trabalho Científico 20

Interdisciplinaridade e Humanização no Contexto da Saúde 15

Semiologia e Semiotécnica Baseada na Fisiologia Aplicada na Assistência de Enfermagem em UTI 20

Monitorização Hemodinâmica 10

Suporte Básico e Avançado de Vida 20

Bases Farmacológicas Aplicadas na Assistência de Enfermagem em Uti 20

Neurointensivismo 20

Processo de Doação e Transplante de Órgãos 20

Cardiointensivismo 20

Pneumointensivismo 20

Regulação da Ingesta E Eliminação Relacionada à Integridade Cutânea: Tratamento e Prevenção 
de Lesões

40

Nefrointensivismo 15

Prevenção e Controle de Infecções 15

Sepse / Time de Resposta Rápida (Trr) 10

Estágio Supervisionado 80

GRADE CURRICULAR



OBSERVAÇÕES 

• A Santa Casa BH Ensino e Pesquisa reserva-se o direito de cancelar ou prorrogar o curso, caso não atinja o número mínimo de alunos 
matriculados. O candidato poderá optar também por outro curso cujas turmas tenham sido confirmadas, desde que tenha o perfil exigido.

• Cabe à Santa Casa BH Ensino e Pesquisa informar sobre a metodologia dos conteúdos disciplinares, bem como a disponibilização do 
cronograma e corpo docente que irão compor cada curso.

• Poderão, no decorrer do curso, ocorrer ajustes e alterações no cronograma, ementas e corpo docente, não interferindo na qualidade da 
oferta.
 
• Local das aulas: Grupo Santa Casa BH.

BOLSAS, DESCONTOS E CONVÊNIOS – Favor consultar a disponibilidade dos mesmos.

Endereço para a realização da matrícula: Rua Domingos Vieira, 590 - Santa Efigênia 

Horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30 | sábado, das 9 às 11h. 

santacasabh.org.br contatoiep@santacasabh.org.br | (31) 3238-8186 | (31) 99991-6589


