Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte
Pós-graduação lato sensu – Especialização / Extensão

ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA
Público Alvo: Profissionais com formação superior em Enfermagem.
Objetivo Geral: Capacitar o enfermeiro para atuar na área de terapia intensiva neonatal e
pediátrica com embasamento técnico, científico e gerencial, para prestar um cuidado humanizado
ao neonato e sua família.
Duração do curso: 20 meses
Carga Horária: 460 horas/aula (340 horas/ aulas teóricas e 120 horas/aula práticas)
Programa de Disciplinas:
Assistência de enfermagem em sala de parto e reanimação cardiopulmonar
Assistência de enfermagem no cuidado canguru
Controle de infecção e septicemia
Distúrbios hidroelétricos, metabólicos e icterícia neonatal
Educação em saúde
Empreendedorismo em saúde (Ead)*
Enfermagem baseada em evidências
Ética e direito em saúde (Ead)*
Formação da equipe e dinâmica do trabalho em grupo (Ead)*
Gerenciamento de risco na terapia intensiva neonatal e pediátrica
Introdução ao centro de terapia intensiva neonatal e pediátrica
Mercado em saúde (Ead)*
Metodologia da assistência de enfermagem
Metodologia do trabalho científico (Ead)*
Monitorização invasiva e reanimação pediátrica
Nutrição do recém-nascido internado na UTI
Oncologia pediátrica
Prática supervisionada
Procedimentos de enfermagem na UTI neonatal e pediátrica
Semiologia e semiotécnica aplicada à criança
Sistema abdominal e geniturinário
Sistema cardiovascular
Sistema neurológico
Sistema respiratório
Terapia intravenosa na unidade intensiva
Informações gerais:
Aulas teóricas: Sábados quinzenais 08h00min as 18h00min.
Aulas práticas: serão realizadas ao longo do curso, em horários disponibilizados pela clínica.
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Início do curso: 23/09/2017
Investimento:
24 x R$ 412,50
18 x R$ 550,00
12 x R$ 825,00
À vista x R$ 9.405,00
Inscrição e matrícula:
Inscrição até 13/09/2017, exclusivamente pelo site santacasabh.org.br
Matrícula até 13/09/2017, das 08h30 às 20h:00, de segunda a sexta, no Instituto de Ensino e
Pesquisa – IEP
(Rua Domingos Vieira, 590 – Bairro Santa Efigênia).
Documentos para matrícula:
Para efetivação de sua matrícula o interessado deverá entregar a documentação abaixo no ato de
matrícula.
 Carteira de identidade.
 CPF
 Diploma de graduação (cópia autenticada em cartório) ou declaração de conclusão de curso.
Na apresentação da declaração o interessado deverá assinar um termo de compromisso,
fornecido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH, assegurando a entrega posterior
do diploma.
 Comprovante de residência.
 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
 1 fotos 3x4 recentes.
 Termo de adesão ao contrato.

Observações:
*O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa BH reserva-se o direito de alterar o cronograma e o
tempo de duração, eventualmente, substituir algum professor em razão de imprevistos que fujam
ao seu controle, assumindo o compromisso de comunicar previamente o aluno.
*O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa BH reserva-se o direito de cancelar o curso caso
não haja número de matriculados que justifique a sua oferta.

