
Curso de Especialização em ENFERMAGEM EM UTI  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  
 
Saúde.  
 
NOME DO CURSO: 
 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em ENFERMAGEM EM UTI. 
 
AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC 
 
O curso atende todas as exigências da Resolução No. 01 do dia 08/06/2007 e da Portaria do 
MEC No. 1.282 do dia 26/10/2010 e publicada no DOU – Diário Oficial da União no dia 
27/10/2010 – Seção 01 e Página: 38, com validade em todo território nacional. 
 
OBJETIVO DO CURSO: 
 
Proporcionar a formação de profissionais capazes de planejar e colocar em prática todo o 
aprendizado adquirido, acerca do aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos, 
instrumentais e gerenciais para que o enfermeiro possa prestar assistência sistematizada a 
pacientes hospitalizados nas Unidades de Terapia Intensiva, capacitando o aluno nessa área, 
permitindo-lhe uma formação como multiprofissional, especializado e com condições técnicas de 
intervenção nesta área. 
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
a-) MODALIDADE ON-LINE: na modalidade On-line, os estudos são desenvolvidos a distância, 
sem que o aluno precise sair de sua residência para participar de atividades presenciais e não 
depende de formação de turma. Haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso na 
cidade onde o aluno residir (mesmo que tenha apenas um aluno matriculado), onde o mesmo 
será convidado a fazer a AVP (Avaliação Presencial) e apresentar o TCC (Artigo ou Monografia), 
conforme data, horário e local programados pela UCAMPROMINAS ou de acordo com a 
necessidade e opção do próprio aluno. 
 
b-) MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: na modalidade Semipresencial, os estudos também são 
desenvolvidos a distância, porém, o pós-graduando deverá participar de 03 encontros presenciais 
na cidade polo escolhida por ele no ato da matrícula (se houver formação de turma), para fazer as 
AVPs (Avaliações Presenciais) e apresentar o TCC (artigo ou monografia), conforme datas, 
horários e locais programados pela UCAMPROMINAS. Caso não tenha formação de turma na 
cidade escolhida, o pós-graduando poderá participar e fazer as atividades presenciais dos 03 
encontros, em qualquer outra cidade próxima de sua residência ou optar pela modalidade on-line. 
 
 
MATRIZ CURRICULAR: 
 
O Curso de Especialização ora proposto será de 495h/a, distribuídas da seguinte forma:  

 Fundamentos da Enfermagem – 60h 

 Gestão de Biossegurança em UTI – 45h 

 Gestão da Enfermagem em UTI – 45h 

 Assistência Pediátrica e Neonatal em UTI – 45h 

 Controle de Infecção em UTI – 45h 

 Assistência de Enfermagem em Cuidados Intensivos – 45h 



 Assistência de Enfermagem em Situações Críticas – 45h 

 Tópicos Especiais em Enfermagem de UTI – 60h 

 Atendimento Pré-Hospitalar, Transporte e Classificação de Riscos – 45h 

 Metodologia do Trabalho Científico – 60h 
 
EMENTAS DO CURSO: 
 
FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM 
Ementa: Introdução; Enfermagem Como Profissão; Origem e evolução; Fundamentos e teorias; 
O ambiente hospitalar; O estresse profissional; Humanização; Conceitos e importância; A arte de 
cuidar; Ética; Ética e bioética; Conselho Federal de Enfermagem; legislação; Comissões de ética. 
 
GESTÃO DE BIOSSEGURANÇA EM UTI  
Ementa: Introdução; Biossegurança; Definição; Princípios de biossegurança; Classificação dos 
riscos; Manuais de segurança; Procedimento Operacional Padrão (POP); Equipamentos De 
Proteção; EPI; EPC; Gerenciamento De Resíduos E Material Biológico; Organização Da Unidade 
De Terapia Intensiva; Seleção do paciente – critérios para admissão e alta; Procedimento e 
registro de rotinas – aspectos operacionais; Visitas; Práticas alimentares; Uso de roupas 
privativas; Layout E Equipamentos; Planta física; Localização; Número de leitos; Forma da 
unidade; Elementos da unidade; Equipamentos. 
 
GESTÃO DA ENFERMAGEM EM UTI 
Ementa: Introdução; A Gestão Da Qualidade No Contexto Da Saúde; Definição e conceitos; 
Evolução da qualidade em saúde; Elementos para qualidade na saúde e na enfermagem; 
Indicadores de qualidade; Formas de avaliação; Certificação e acreditação; Auditoria Em 
Enfermagem; Definição de auditoria; Evolução da auditoria em saúde; Auditoria em saúde; Tipos 
de auditoria em saúde; Auditoria de enfermagem no hospital; O prontuário e as anotações; 
Glosas hospitalares; Gestão Da Enfermagem; Diretrizes; Satisfação da enfermagem; 
Competências para atuar em UTI. 
 
ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA E NEONATAL EM UTI 
Ementa: Introdução; Neonatologia; Evolução da neonatologia; A saúde do recém-nascido no 
Brasil; O Sistema de Informações sobre nascidos vivos – SINASC; O trabalho na UTIN; 
Definições e fatores relativos aos Recém-nascidos e afins; Requisitos mínimos para 
funcionamento de UTIN e UTIP; Os equipamentos básicos da UTIN; O diagnóstico da 
enfermagem para recém-nascidos em UTIN; Recebendo o recém-nascido prematuro extremo na 
UTIN; Cuidados específicos com a pele; Cuidados com o acesso venoso; Cuidados com a 
fototerapia; Cuidados com a ventilação mecânica; Cuidados na administração de surfactantes; 
Cuidados nutricionais; Humanização Da Assistência Ao Neonato; Entendendo o conceito de 
humanização; O cuidado humanizado na UTIN – interação entre profissionais e família; A 
Participação Da Família; A Qualidade De Vida Da Criança Em UTI Pediátrica; Analgesia E 
Sedação De Urgência; Paciente Pediátrico Séptico Crítico; Desconforto Respiratório Agudo. 
 
CONTROLE DE INFECÇÃO EM UTI 
Ementa: Introdução; Infecções Hospitalares; História Das Infecções Hospitalares; Definição; 
Fatores De Risco Para Infecções Hospitalares; Cateterização vesical; Ventilação invasiva; 
Cateterização venosa central; Patógenos; O Controle Das Infecções; A Comissão de Prevenção 
de Infecção Hospitalar (CCIH); Controle bacteriológico na UTI; O Papel Do Enfermeiro Na 
Prevenção De Infecções Na UTI; Glossário Básico; Classificação Das Infecções Segundo o CDC. 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS INTENSIVOS 
Ementa: Introdução; As Necessidades E Cuidados Básicos Do Paciente; Intervenções para 
garantir a segurança do paciente na UTI; O Cuidado Progressivo do Paciente (CPP); A Unidade 
de Cuidados Intermediários; A necessidades básicas do paciente; Os sinais vitais; Assistência 
Ventilatória; Evolução e objetivos do suporte ventilatório; O ciclo respiratório; O papel da 



enfermagem na assistência ventilatória; Paciente Com Afecção Cardíaca; Avaliação do paciente 
cardíaco; A assistência de enfermagem; Setor Digestivo; Monitoração Hemodinâmica; Assistência 
Odontológica; Doença Periodontal; Pneumonia nosocomial; Relações entre microbiota bucal e 
Doença Periodontal; Procedimentos de higiene bucal na UTI e outros processos; Sistematização 
Da Assistência De Enfermagem; Eventos Adversos, Erro Médico E Os Indicadores De Qualidade. 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES CRÍTICAS 
Ementa: Introdução; Insuficiência Renal Aguda – IRA; A dinâmica da IRA; Causas e sinais 
clínicos da IRA; A assistência da enfermagem diante as condutas da IRA; Balanço calórico; 
Balanços hídrico e eletrolítico; Hiperpotassemia; Diálise peritoneal; Hemodiálise; Terapia de 
Contínua Substituição Renal (CRRT); Intervenções de enfermagem segundo NIC para a 
prevenção e diagnóstico precoce da IRA em UTI relacionado à sepsis, ao choque séptico e 
relacionado a doenças cardiovasculares e respiratórias; Insuficiência Respiratória; A assistência 
de enfermagem; Parada Cardiorrespiratória; O transplantado hepático; Evolução e cuidados nos 
transplantes de fígado; O pós-operatório e a UTI; A questão da infecção na UTI e o transplantado 
hepático; Cuidados Paliativos; Conceitos e definições; Surgimento e evolução dos cuidados 
paliativos; Os cuidados paliativos, as UTIs e os profissionais envolvidos. 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENFERMAGEM DE UTI  
Ementa: Introdução; Avaliação Do Nível De Consciência; Termos básicos em avaliação do nível 
de consciência; Avaliação do nível de consciência; Correlação entre alterações do nível de 
consciência e de condições pupilares; Correlação entre alterações do nível de consciência e 
função respiratória; Correlação entre alterações do nível de consciência e outras funções 
vegetativas; Escalas de Coma; Escala de Coma de Glasgow (ECGI); Escala de Coma de Jouvet 
(ECJ); Choque; Classificação do choque; O papel da enfermagem em situações de choque; 
Nutrição Parental; Nutrição enteral x nutrição parenteral; Indicações da Nutrição Parenteral 
Prolongada; Vias de acesso para administração de soluções nutritivas; A assistência da 
enfermagem para paciente com nutrição parenteral; Vigilância Epidemiológica; Epidemiologia 
básica; Vigilância epidemiológica na atualidade; Farmacologia Básica; Evolução e uso dos 
fármacos; A atuação da equipe de enfermagem na administração de medicamentos. 
 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, TRANSPORTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS  
Ementa: Introdução; O Atendimento Pré-Hospitalar (APH); O atendimento inicial; Escala de 
trauma; Recursos utilizados; Recursos materiais – classificação; Recursos pessoais; Suporte 
Básico De Vida (SBV); Conceito e definições; Elos da cadeia de sobrevivência; Prevenção; 
Reconhecimento Imediato da Parada Cardiopulmonar (RCP); Acesso rápido ao SAMU ou similar; 
Suporte avançado de vida eficaz; Cuidados pós-parada cardiorrespiratória integrada; Avaliação 
das vias aéreas; Suporte Avançado De Vida (SAV); Conceitos e definições; A gravidade da 
Parada Cardiorrespiratória (PCR); Assistolia; Atividade Elétrica sem Pulso (AESP); O Transporte 
De Pacientes; Organização do transporte; Prevenção de complicações durante o transporte; O 
Perfil Do Enfermeiro Para Atendimento Em Rodovias E Resoluções Afins;  Acolhimento E 
Classificação De Risco Nos Serviços De Urgência E Emergência. 
 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  
Ementa: Introdução. A Ciência. Os Tipos de Conhecimento. A Pesquisa. Pesquisa Bibliográfica. 
O Trabalho Científico. A Revisão de Literatura. O Artigo Científico. A Leitura. A Escrita. 
Instrumentalização Científica.  Plágio: o que é e como evitar. 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, o material didático do curso será 
liberado na plataforma AVA/Portal do Aluno proporcionalmente aos pagamentos efetuados para 
que o aluno possa planejar onde, como e quando estudar. Esse material estará disponível em 
PDF e poderá ser impresso quando desejar. 
 



O material didático impresso em apostilas, quando for opção do aluno, poderá ser dividido em até 
4 parcelas, em boleto bancário ou cartão de crédito. 
 
DURAÇÃO DO CURSO 
 
Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses.  
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
disciplina disponível no site/Portal do Aluno, uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 
pontos para cada disciplina que será feita no final do curso, no encontro presencial e 
três Avaliações de Seminários. A nota final de cada disciplina será calculada da seguinte forma: 
(AVD=10 + AVS=10 + AVP=10) = 30 pontos : 3 = Média Final e estará disponível no site/Portal do 
Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVS = 9 + AVP= 08) = 27:3 = 9,0 
Nota Final. 

1-) Sobre as AVDs (Avaliações a Distância) = Serão liberadas e disponibilizadas no site/Portal 
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das 
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo site/Portal do Aluno, sendo que o 
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios 
o caderno de provas junto com o gabarito.  

a.)    AVD on-line: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser 
realizadas pelo site/Portal do Aluno com o prazo de até 02 horas para cada uma. Se 
acontecer da internet ter algum problema impedindo o aluno de resolvê-la por completo, o 
aluno poderá entrar novamente e recomeçá-la, pois somente contará como “pronta” depois 
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao final. Assim, o aluno saberá a sua 
nota imediatamente pelo portal do aluno no link NOTAS. 

 b.)    AVD impressas: os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser 
impressos, resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Correios para o 
endereço: Avenida Acesita, 655 - Bairro Olaria - Timóteo - MG CEP: 35.180-207. O 
aluno deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá-las devidamente 
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado que o 
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja 
extravio. 

2-) Sobre as AVSs (Avaliações dos Seminários) = serão realizadas nos encontros presenciais 
onde haverá aula e realização de avaliações de disciplinas transversais com questões discursivas 
e de múltipla escolha no valor de 10 pontos cada.  

 3-) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais) = O aluno poderá realizar as avaliações 
presenciais após ter todo o financeiro do curso quitado, no caso de Pós Graduação, tem que ter 
ainda um período mínimo de 5 meses de curso, salvo Engenharia de segurança do trabalho e 
1000h que é 11 meses. A avaliação conterá 5 questões de múltipla escolha referente a cada 
módulo estudado. Após cumprir esses requisitos, o aluno receberá um e-mail com mais 
informações. 

ENCONTROS PRESENCIAIS 

 
O aluno terá acesso ao link agenda educacional, através do qual estão disponíveis as datas e as 
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais. 



 
a.) Pela modalidade on-line= haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso, 

durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação 
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia).  
 

b.) Pela modalidade Semipresencial = durante o curso, ocorrerão 03 encontros presenciais, 
conforme descrição abaixo: 
 

1º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso e avaliações de 
seminários, referentes às aulas ministradas no encontro. 
 
2º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso e avaliações de 
seminários, referentes às aulas ministradas no encontro. 
 
3º ENCONTRO = haverá instruções de como fazer o TCC, aulas dos conteúdos programados e 
avaliação referente às aulas ministradas. 
 
 
APOIO E SUPORTE PEDAGÓGICO 
 
O aluno poderá contar com o apoio e acompanhamento pedagógico de um professor, de segunda 
a sexta-feira, de 8h às 18h, através do telefone (31) 3618-7883 e e-mail: 
pedagogico@ucamprominas.com.br ou, o para esclarecer todas e quaisquer dúvidas sobre o 
curso e orientações sobre o TCC (artigo ou monografia). 
 
 
TRANCAMENTO DE CURSO 
 
O trancamento do curso poderá ser feito no momento em que o aluno desejar, uma ou mais 
vezes, desde que o prazo total do trancamento não exceda 06 meses. Após este prazo, caso não 
ocorra a reabertura do curso o mesmo será automaticamente cancelado. Para fazer o 
trancamento é necessário que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o 
pagamento da taxa de trancamento. 
 
CANCELAMENTO DE CURSO 
 
O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário 
que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o pagamento da taxa de 
cancelamento. Após o cancelamento o aluno poderá retornar, mas, deverá fazer uma nova 
matrícula, pagando o valor correspondente à mesma. 
 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
O Certificado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e 
entregue ao aluno no prazo mínimo de 30 dias, podendo chegar ao máximo em até 90 dias 
(somente em caso de extrema necessidade), após o aluno cumprir com todos os pilares 
obrigatórios para conclusão do curso. 
 
O certificado de Pós-Graduação será enviado via sedex convencional, após o aluno ter quitado a 
taxa da despesa de correios, conforme tabela do estado onde reside. 
 
O Certificado da UCAM – Universidade Candido Mendes atende também todas as exigências da 
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da 
CAPES/MEC, para pontuar, classificar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como 



a Secretaria de Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação 
estão exigindo que os candidatos a concursos públicos, sejam Certificados em cursos de Pós-
Graduação lato sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de 
Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos. 
 
 
PILARES OBRIGATÓRIOS 
 
Para concluir o curso de Pós-Graduação e receber o certificado da UCAM, o aluno deverá 
cumprir os pilares obrigatórios: 
 

a.) ter no mínimo 06 meses de curso; 
b.) ter sido aprovado na AVD (avaliação on-line) em todas as disciplinas com nota mínima 

de 07 pontos; 
c.) ter sido aprovado na AVP (Avaliação Presencial) com nota mínima de 07 pontos; 
d.) ter sido aprovado na AVS (Avaliação do Seminário) com nota mínima de 07 pontos; 
e.) ter quitado todas as parcelas do curso; 
f. ) ter entregue toda a documentação exigida (autenticadas em cartório). 
g.) ter sido aprovado no TCC (artigo ou monografia) com nota mínima de 07 pontos. 
 

 
 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

a.) Diploma de curso superior (cópia autenticada em cartório); 
b.) Histórico da Graduação (todas as páginas deverão ser autenticadas em cartório); 
c.) CPF (cópia autenticada em cartório); 
d.) Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório) tendo o órgão emissor legível e 

demais informações nela contida; 
e.) Certidão de casamento (se for casado) ou nascimento (se for solteiro) – cópia autenticada 

em cartório; 
f.) 02 fotos (recentes e deverão ser 3 x 4) – favor colocar o nome do aluno no verso das fotos. 

 
Atenção: a Carteira de Motorista, Carteira Funcional, OAB ou CRC não substitui a Carteira de 
Identidade. Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação. 
 
Caso o aluno não tenha todas as documentações exigidas no ato da inscrição, poderá fazer sua 
matrícula normalmente, sendo que o próprio aluno ficará responsável em nos enviar o restante 
das documentações via correios (carta registrada ou sedex), posteriormente, o mais breve 
possível. 
 

 


