
 
 
 

Especialização em Urgência, Emergência e 
UTI em Goiatuba - go 

 
INÍCIO: 06 e 07 de abril de 2019 
 
Público alvo: enfermeiros, médicos e graduados em áreas afins. 

 
Objetivos do curso: O curso visa formar profissionais para atuar em 

serviços na área de urgência e emergência, no atendimento a pacientes de alta 
complexidade, vítimas de trauma e emergências clínicas, com ênfase no 
processo assistencial e humanístico, no pré-hospitalar e intra-hospitalar. 
 

Carga horária:  UTI - 540 horas – 24 meses (aulas teóricas e práticas em 

laboratório).  
Urgência e Emergência - 460 horas para– (18 meses + 01     
módulo de TCC) 

 

Horário das aulas:       - Sábado:  08:00 às 18:00 

                                     - Domingo: 08:00 às 18:00 
 
Estágios 60 horas – em Goiânia 
 
 

Local: Centro Universitário de Goiatuba/UniCerrado  

 

Coordenação: Esp. Emily do Carmo Estevam. 

 

Conteúdo programático: 
- Panorama atual da legislação dos serviços de Urgência e Emergência e UTI 
no contexto do Serviço Público de Saúde 
- Noções Básicas de Anatomofisiologia Humana 
- Ética e Bioética no Atendimento à Saúde e os atendimentos para Captação 
de órgãos pela central de transplante 
- Situações de Emergências Abdominais e Metabólicas com ênfase na 
anatomia e fisiologia do sistema gênito-urinário; atendimento ao cliente com 
complicações renais, diálise peritoneal e hemodiálise. 
- Distúrbios cardiovasculares e monitorização hemodinâmica invasiva e não 
invasiva; Eletrocardiografia; Emergências Cardiológicas. 
- Emergências Respiratórias; Distúrbios respiratórios e ventilação mecânica. 



 
 
 

- Avaliação Neurológica e Neurointensivismo; Situações de Emergências 
Neurológicas. 
- Terapia farmacológica no atendimento de Urgência e Emergência e na 
Unidade de Terapia Intensiva 
- Análise e interpretação de exames laboratoriais e de imagem 
- Metodologia da Pesquisa Científica 
- Classificação de risco nos serviços de emergência 
- Administração e gerência no serviço de saúde 
- Sistematização da Assistência de Enfermagem e Diagnóstico de 
Enfermagem. SAE 
- Emergências Traumáticas – APH e Intra-hospitalar 
- Emergência pediátrica 
- Urgências e Emergências em saúde mental 
- Emergências ginecológicas e obstétricas 
- Epidemiologia e bioestatística nos serviços de saúde 
- Metodologia em docência universitária 
- SCIH, avaliação de risco e segurança do paciente na UTI*. 
- Patologias que levam a alterações dos sinais vitais, escalas de avaliações 
utilizadas em UTI*. 
- Assistência em cuidados paliativos; tratamento de lesões por pressão e 
ostomias*. 
- Assistência de enfermagem no pós-operatório* 
- Artigo científico – TCC 
- Estágio e/ou visitas técnicas nos serviços de saúde pré e Intra-hospitalar e em 
Unidades de Terapia Intensiva em Goiânia-Go. 
* disciplinas específicas UTI 
 

Corpo docente: 
 
- Esp. Aline de Souza Xavier 
- Esp. Charles Douglas Xavier 
- Esp. Emily do Carmo Stevam    
 - MSc Jaqueline Ataíde Silva Lima 
- Msc. Frederick Bener da Silva Moreira 
- Dr. José de Arimatea Cunha Filho 
- Esp. Leles França  
- Msc Solange Seixas Martins 
- Msc. Diego Vieira de Mattos 
- E demais docentes... 
 
 
 



 
 
 

 Observações: 
- As matrículas serão efetivadas pelo Telemarketing do Instituto Health. O 
pagamento da matrícula será realizado via boleto bancário o que garante a 
confirmação da vaga do aluno no curso de pós-graduação. 
 

Investimento: 
 
Taxa de Matrícula: R$ 300,00 (com 50% desconto até  31/01/2019)  
 
- 29 parcelas de R$  517,00 mensais (com 25% de desconto até dia 31/01/2019 
- RS 387,75) 
-Sendo a primeira parcela para 10/04/2019. 
- A taxa de matrícula será paga no ato da inscrição definitiva e a 1ª 
mensalidade em abril de 2019. 
 

Maiores informações:  
Unicerrado: (64) 3495-8131 / (64) 9 9209-3844 
Site: www.unicerrado.edu.br 
e-mail: proppg@unicerrado.edu.br 
 
Instituto Health: (62) 99164 9971 / (62) 3091 7079 
Site: www.institutohealth.com.br 
Instagram: @institutohealth 
Facebook: Instituto Health 

mailto:proppg@unicerrado.edu.br

