
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

EDITAL 01/2008 - PDT 

(DIVULGAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO) 

 

 
A Secretaria de Recursos Humanos, de acordo com o Programa de Capacitação 2008, 
Lei 11.091/05 e o Decreto 5.707/2006 torna público o curso de Atualização em UTI, 
cujas inscrições estarão abertas do dia 13 a 18 de março de 2008. 
 

1. Das disposições preliminares: 
 
1.1. O curso tem como objetivo aprimorar o trabalho executado na atividade 

assistencial da terapia intensiva do Hospital Universitário Alcides 
Carneiro, a fim de aperfeiçoar a equipe técnica responsável pelo 
atendimento nas UTIs; 

1.2. A carga horária do curso será de 90h/aula, distribuídas em 2h/dia, as 
segundas, quartas e sextas; 

1.3. O Plano de Curso está estruturado em 7(sete) módulos, entre aulas 
expositivas dialogadas e práticas; 

1.4. O público-alvo será formado, prioritariamente, por Técnicos de 
enfermagem e Auxiliares de Enfermagem que estejam lotados na 
Unidade de terapia Intensiva do HUAC. Não sendo preenchidas, as vagas 
deverão ser ocupadas por Técnicos e Auxiliares de enfermagem lotados 
em outros setores; 

1.5. O período previsto para realização do curso é de 24 de março a 29 de 
julho do corrente ano. 

 
2. Da inscrição: 

 
2.1. As inscrições serão realizadas na Assessoria de Planejamento do HUAC, 

no período de 13 a 18 de março do corrente ano, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 as 17:00.  

2.2. O servidor deverá preencher e entregar formulário na referida assessoria, 
devidamente assinado pelo candidato e pelo seu chefe imediato. 

 
3.         Do preenchimento das vagas: 

 
3.1. As vagas serão preenchidas, tendo como base o levantamento das 

competências (perfil do servidor) realizado em 2007. 
3.2. Caso as inscrições excedam o numero de vagas, será realizada seleção de 

acordo com a ordem de chegada e  obedecendo os critérios a seguir: 
 



1º Servidores Técnicos e Auxiliares em enfermagem, lotados na 
UTI/HUAC, do quadro do MEC; 
 
2º Servidores Técnicos e Auxiliares em enfermagem, lotados em outros 
setores, que sejam do quadro do MEC; 
 
3º Servidores Técnicos e Auxiliares em enfermagem, lotados na 
UTI/HUAC, que não pertençam ao quadro do MEC. 

 
3.3. A divulgação dos selecionados será divulgada na página na UFCG no dia 

19 de março do corrente ano. 
 
3.4. Caso a demanda seja maior que a oferta de vagas, poderão ser abertas 

novas turmas, sendo os candidatos que efetuaram sua inscrição, pré-
selecionados para próximas turmas do mesmo curso, no exercício de 
2008. 
 

  
4. Das disposições finais: 

 
4.1. Os servidores selecionados deverão comparecer assiduamente e 

pontualmente as aulas, sob pena do não recebimento de certificação caso 
as faltas excedam a 25% da carga horária do curso; 

4.2. A lista de freqüência deverá ser assinada diariamente pelos treinandos; 
4.3. O treinando deverá manter um bom comportamento durante o curso, a 

fim de que não seja prejudicado o andamento das aulas; 
4.4. Ao final do curso deverá ser realizada avaliação quanto ao 

desenvolvimento do instrutor, o conteúdo programático, a didática 
utilizada, material do curso e a coordenação; 

4.5. O instrutor deverá, ao termino do curso apresentar relatório do 
treinamento, quanto aos fatores positivos e negativos em relação ao local 
do curso, desenvolvimento dos alunos e coordenação e relatar possíveis 
discrepâncias ocorridas. 

 
 
Campina Grande, 18 de março de 2008 

 
 
 
 

José Marcos Gonçalves Viana 
Secretário de Recursos Humanos 
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 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TERAPIA 

INTENSIVA 

 

 

PLANO DE CURSO 

 

1.Ementa 

 

Desenvolvimento de habilidades técnicas necessárias ao desempenho prático da 

profissão fundamentadas no tratamento intensivo. Treinamento e manuseio de 

equipamentos e materiais da Unidade de Terapia Intensiva. Desenvolvimento de 

técnicas básicas de terapia intensiva, observando princípios científicos para promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Iniciação à assistência ao cliente portador de 

alterações cardiológicas, respiratórias, neurológicas, osteomusculares, digestivas e 

renais. Estudo e compreensão do organismo sadio e patológico, bem como da dinâmica 

funcional do processo saúde/doença nas diversas fases de vida, estipulando-se, 

globalmente, as formas de abordagem assistencial do indivíduo nos diversos tipos de 

atendimento. 

 

2.Objetivos 

2.1.Geral:  

- Capacitar o aluno a aplicar os princípios científicos na implementação da assistência 

em terapia intensiva que atenda as necessidades fisiológicas básicas afetadas. 

2.2.Específicos: 

- Identificar as bases fundamentais que norteiam e conceituam o profissional de 

terapia intensiva; 



- Atender as necessidades básicas do cliente no atendimento da urgência e emergência 

clínica; 

- Especificar os aspectos fundamentais dos procedimentos técnicos terapia intensiva; 

- Relacionar os equipamentos indispensáveis ao atendimento e terapia intensiva;  

- Prestar assistência ao cliente nas necessidades psicobiológicas. 

 

3. Conteúdo Programático: 

Os módulos estão divididos em aulas teóricas (Carga Horária 60 horas) e aulas 

práticas (Carga Horária 30 horas) e subdivididos nos seguintes conteúdos: 

 

1º MÓDULO 

� Histórico e conceito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

� Identificação do Cliente Crítico 

� Equipamentos utilizados na UTI 

� Noções de Anatomia e Fisiologia 

 

2º MÓDULO 

� Atendimento Inicial ao cliente crítico 

� A morte e o morrer nas UTI 

� Humanização na UTI 

� Atribuições do profissional de Enfermagem na UTI 

� Resuscitação Cárdio Pulmonar Adulto  

 

3º MÓDULO 

� Resuscitação Cárdio Pulmonar Pediátrica 

� Identificação e conduta na morte encefálica 

� Rotina Laboratorial em UTI 

� Transporte do cliente crítico 

� Assistência de Enfermagem nos Distúrbios do Equilíbrio Ácido-Básico 

 

4º MÓDULO 

� Assistência de Enfermagem nos Distúrbios Respiratórios 

� Assistência de Enfermagem na Ventilação Artificial Invasiva e Não-Invasiva 

� Assistência de Enfermagem na Terapia Endovenosa 



� Farmacologia em Terapia Intensiva Adulta 

 

5º MÓDULO 

� Assistência de Enfermagem no Controle da Infecção Hospitalar na UTI 

� Assistência de Enfermagem aos Distúrbios Cardio-circulatórios 

� Noções de Monitorização Cardíaca e controle hemodinâmico 

� Assistência de Enfermagem aos Distúrbios Gastrointestinais 

 

6º MÓDULO 

� Estrutura Organizacional da UTI  Neonatal e Infantil 

� Assistência de Enfermagem a criança pré-termo 

� Assistência de Enfermagem a criança e recém-nascido crítico 

� Assistência de Enfermagem ao recém-nascido em uso de fototerapia 

 

7º MÓDULO 

� Impacto do ambiente da UTI no desenvolvimento neuromotor 

� Assistência de Enfermagem as cardiopatias congênitas 

� Farmacologia em Terapia Intensiva Pediátrica 

 

8º MÓDULO 

� Assistência de Enfermagem nas doenças infectocontagiosas 

� Assistência de Enfermagem no tratamento de feridas 

� Assistência de Enfermagem nos Distúrbios Metabólicos 

� Assistência de Enfermagem as intoxicações Exógenas 

 

9º MÓDULO 

� Assistência de Enfermagem nas queimaduras 

� Assistência de Enfermagem aos Distúrbios Renais 

� Assistência de Enfermagem no tratamento da dor do cliente crítico 

� Assistência de Enfermagem aos Distúrbios Neurológicos 

 

10º MÓDULO 

� Assistência de Enfermagem ao politraumatizado 

� Assistência de Enfermagem ao grande cirurgiado 



 

11º MÓDULO 

� Suporte Nutricional em UTI 

� Prática de execução de procedimentos comuns em UTI 

� Prática de manipulação de equipamentos de UTI 

 

4. Metodologia 

A metodologia do curso será fundamentada em aulas expositivas dialógicas e 

práticas, associadas as experiências vivenciadas pelos diversos membros da equipe, 

corrigindo e solucionando dúvidas e criando desta forma situações-problemas que 

possam permitir o crescimento do grupo, facilitando um feed-back entre os participantes 

e instrutores. 

 

5. Avaliação 

A avaliação será feita através da realização de simulados práticos e teóricos de 

forma contínua e somativa. 

 

6. Recursos Metodológicos 

 

� Data show 

� Retroprojetor 

� Transparências 

� DVD 

� Televisão 

� CD player 

� Ventilador Manual 

� Máscara Laríngea 

� Traqueóstomo 

� Oxímetro de pulso 

� Bomba de Infusão Contínua 

� Equipos de Bomba de Infusão Contínua 

� Aspirador Manual de secreções 

� Desfibrilador Externo Automático - DEA 

� Manequim para reanimação cárdio-pulmonar 



� Ventiladores mecânicos volumétricos  

� Equipos e Régua de PVC 

� Aparelho de Fototerapia 

� Oxi-Hood 

� CPAP nasal 

� Máscara de Venturi 

� PICC 

� Catéteres Arteriais e Venosos 

� Catéter sob-agulha (Jelco®) diversos calibres 

� Cartolinas 

� Lápis Esferográficos 

� Folhas de papel ofício 

� Pastas  

� Lápis Hidrocor 

� Pincel Atômico 

� Quadro Branco 

� Cartolinas 

 

 

7. Responsável pelo projeto 

 

� Andréia Oliveira Barros Sousa –  

 Enfermeira da UTI Infantil do Hospital Universitário Alcides Carneiro 

 Ex-Enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

 Professora da Faculdade de Ciências Médicas – FCM nas disciplinas de Semiologia e   

 Semiotécnica e Enfermagem Neonatal e Terapia Intensiva Pediátrica 

Habilitada no Curso do Corpo de Voluntários de Emergência (CVE) 

Habilitação em Socorro de Urgência pela Universidade Potiguar – RN 

Coordenadora e Instrutora do curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Urgência e 

Emergência (A.P.H.U.E ) 
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