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1. Identificação do Curso 

 

Título do Curso: Especialização técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Segmento: Saúde 

Carga Horária: 300 horas 

Código DN: 2636 

Código CBO:3222-10–Técnico de enfermagem de terapia intensiva 

 

2. Requisitos e Formas de Acesso1 

 

Requisitos de acesso:  

• Idade mínima: 18 anos. 

• Escolaridade: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem 

concluída. 

 

Documentos exigidos para matrícula: 

• Documento de identidade. 

• CPF. 

• Comprovante de escolaridade. 

• Comprovante de residência. 

 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação 

com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem. 

 

3. Justificativa e Objetivos 

 

A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Unidade de Terapia 

Intensiva – Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio instituído pela Resolução CNE/CEB nº 03/2008 fundamentada no Parecer 

                                                           
1Os requisitos de acesso indicados neste Plano de Curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e as 
legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação 
profissional e o exercício de atividade laboral. Cabe a cada conselho regional a aprovação de alterações realizadas 
neste item do Plano de Curso, desde que embasado em parecer da Diretoria de Educação Profissional. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
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CNE/CEB nº 11/2008, alterada pelas Resoluções CNE/CEB nº 04/2012 de 06/06/2012 e CNE/CEB 

nº 01/2014 de 05/12/2014, atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei Federal nº 9.394/1996, no Decreto Federal nº 5.154/2004, alterado pelo Decreto nº 

8.268/2014; nas Resoluções CNE/CEB nº 04/2010 e 06/2012, nos Pareceres CNE/CEB nº 07/2010 

e 11/2012, no Regimento das Unidades Escolares Senac Pernambuco e nas demais normas do 

sistema de ensino. 

O sistema de saúde brasileiro é composto pelo setor privado e pelo sistema público, 

através do Sistema Único de Saúde – SUS, que integra os serviços da União, estados e municípios. 

Neste panorama, encontra-se uma ampla demanda de mercado para profissionais das diversas 

áreas da saúde, considerando as suas especificidades, como também a possibilidade de 

desenvolvimento do trabalho de forma autônoma. Ressalta-se também uma tendência quanto à 

abertura do leque de funções e especialidades, em virtude das mudanças que o Sistema de 

Saúde vem experimentando, principalmente no que diz respeito a alta demanda por 

profissionais de nível técnico detentores de qualificações específicas.  

No Estado de Pernambuco, o cenário supracitado é corroborado pelo maior polo médico 

do Norte e Nordeste com hospitais particulares e com hospitais públicos que atendem o SUS, do 

qual mais de 85% da população pernambucana é dependente, conforme dados do Plano Estadual 

de Saúde 2020-20232. Para atuar nestas unidades de saúde hospitalar, se faz necessária a 

formação especializada visando o melhor desempenho das atividades, inclusive no que diz 

respeito ao trabalho nas unidades de terapia intensiva, cujos pacientes encontram-se em estado 

crítico e necessitam de uma assistência complexa e especial. 

Em termos de possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, o número de 

profissionais técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem concentram quase 1.400.000 

vínculos de trabalho formal3, sendo ainda este profissional considerado escasso no mercado.  

Acrescenta-se a este contexto, a pandemia causada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-

2), cuja doença recebeu o nome de COVID-19, e que traduz a maior e mais desafiadora crise de 

saúde pública mundial que já registra mais de 101,4 milhões de indivíduos infectados com o 

vírus e mais de 2,1 milhões de óbitos relacionados à doença4, além do aumento significativo de 

internamento de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva. Este quadro tem demandando de 

                                                           
2 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Plano Estadual de Saúde 2020-2023. 2019. Disponível em: 

http://www.portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/plano_estadual_de_saude_2020-2023.pdf.pdf. Acesso em: 4 
de março 2021. 
3 MACHADO, M. H. et al. Mercado de trabalho da enfermagem: aspectos gerais. Enferm. Foco, Brasília, v. 7, p.35-62, 22 fev. 2016. 

Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Mercado-de-trabalho-da-enfermagem-
aspectosgerais.pdf. Acesso em: 4 de março de 2021. 
4 Organização Mundial da Saúde. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Disponível em: https:// covid19.who.int. 

Acesso em: 09 de maio de 2021. 
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trabalhadores da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem 

e atendentes de serviços de saúde que estão na linha de frente de combate à doença. 

 Desta forma, a iniciativa de oferecer o curso de Especialização Técnica de Enfermagem 

em Unidade de Terapia Intensiva, justifica-se pela veemente necessidade de profissionais com um 

alto padrão de conhecimento técnico visando o atendimento de pacientes em estado crítico de 

saúde, com chances de sobrevida e que requerem monitoramento constante e cuidados 

complexos.  

Os elementos de desenvolvimento da competência focados no atendimento especializado 

ao ambiente de terapia intensiva proporcionam ao profissional o preparo técnico e científico para 

atender às alterações de hemodinâmica, como também desenvolve habilidades para a tomada de 

decisão e gerenciamento do tempo de execução das atividades assistenciais. Para o cliente 

internado em UTI, o tempo de internação tem relação direta com o prognóstico. As internações 

prolongadas em UTI são mais frequentes nos clientes graves e estão associadas às principais 

taxas de mortalidades hospitalares. Para diminuir o tempo de internação de um cliente, é 

essencial que as equipes multidisciplinares ofereçam atendimento individualizado 

especializado. 

Desta forma, o curso tem o propósito de atender a demanda imediata de qualificação dos 

profissionais no atual panorama do mercado de saúde e o Senac considera que, para atender esse 

mercado que requer profissionais com formação múltipla, sólida e abrangente, é importante 

preparar o técnico de enfermagem também para lidar diretamente com o paciente fragilizado e 

ofertar o cuidado de forma mais afetiva e humanizada. O profissional que atuará como Técnico 

de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva deverá, portanto, desenvolver inúmeras 

atividades que tem um papel fundamental no processo assistencial, muitas vezes participando de 

trabalho em equipes multidisciplinares e exercendo uma importante função social.  

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2020) define que a formação técnica em 

enfermagem possibilita a formação continuada em curso de especialização técnica, como é o 

caso da Especialização Técnica em Terapia Intensiva. Existe, também, a possibilidade de 

verticalização em sua formação profissional para cursos de graduação no itinerário formativo: 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar, Bacharelado em Medicina, Bacharelado em Enfermagem e Bacharelado em Saúde 

Pública5. 

                                                           
5 Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Disponível em: cntc.mec.gov.br/cursos/curso?id=6. Acesso em: 09 de março de 2021. 
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   O Técnico de Enfermagem com Especialização em Unidade de Terapia Intensiva irá atuar 

na área de terapia intensiva na assistência aos pacientes críticos e graves, atendendo as 

especificidades do mundo do trabalho, uma vez que o curso visa desenvolver no aluno 

competências que possibilitem seu ingresso no segmento de saúde e atendendo as suas 

especificidades. 

 

Objetivo geral 

Formar profissionais com competências para atuar e intervir no mercado de 

enfermagem, atendendo as especificidades do trabalho em saúde, com foco em resultados em 

Unidades de Terapia Intensiva. 

 

Objetivos específicos 

• Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes éticas e sustentáveis na 

prestação de cuidados de enfermagem na assistência sistematizada ao paciente em 

terapia intensiva. 

• Promover a compreensão dos processos de trabalho que envolvem a atuação do 

Técnico em Enfermagem nos centros de terapia intensiva. 

• Preparar com competência para o atendimento de procedimentos técnicos de 

enfermagem, aplicando os protocolos operacionais padrão da unidade de terapia 

intensiva. 

• Preparar os alunos para a prestação de assistência nos diferentes graus de 

complexidade e em situações de intercorrência. 

• Prestar assistência humanizada de acordo com bases legais e éticas da profissão, 

respeitando os princípios da qualidade e segurança do paciente. 

4. Perfil Profissional de Conclusão 

 

O especialista técnico em UTI presta assistência de enfermagem ao cliente crítico adulto 

e adolescente nos diferentes graus de complexidade e em situações de urgência e emergência, 

utilizando recursos tecnológicos e terapêuticos avançados, protocolos nacionais e internacionais 

de assistência ao cliente crítico e as melhores práticas baseadas em evidências. Esse profissional 

atua na recuperação e reabilitação dos processos de saúde-doença do cliente em UTIs, 

promovendo assistência humanizada, integral, sistematizada, segura e respeitando as 

necessidades humanas básicas e espirituais do cliente, da família e do responsável legal. Integra 
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a equipe interdisciplinar e multidisciplinar da UTI e exerce suas atividades sob a supervisão do 

enfermeiro, participando de programas de qualidade e desempenho assistencial, visando a 

promover e a prevenir eventos adversos, conforme as normas nacionais e internacionais de 

segurança do paciente. 

O especialista técnico em UTI atua em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, em 

hospitais gerais ou especializados, de gestão pública, filantrópica ou privada. 

O especialista técnico em UTI formado pelo Senac tem como pilares de sua atuação 

profissional a humanização na assistência em saúde, a segurança do paciente e a postura 

profissional, sendo comprometido com a produção do cuidado intensivo nos diferentes contextos 

sociais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, da família e da coletividade. 

O profissional habilitado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas Marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser 

humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 

Tal perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, com o 

desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua 

capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Ambiente e Saúde, cuja natureza é “cuidar”, 

e pertence ao segmento de Saúde. No Brasil, o exercício profissional é regulamentado pela Lei 

do Exercício Profissional na Enfermagem – Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e atende às 

resoluções pertinentes em vigor. 

A seguir, estão as competências que compõem o perfil do Especialista Técnico em 

Unidade de Terapia Intensiva: 

• Executar assistência de enfermagem sistematizada ao cliente em estado crítico. 

• Prestar assistência de enfermagem a clientes críticos em situações de urgência e 

emergência. 

• Participar de programas de qualidade da assistência nas Unidades de Terapia Intensiva. 

 

5. Organização Curricular 

 

O Modelo Pedagógico do Senac estrutura o currículo do curso de Especialização técnica 

de enfermagem em unidade de terapia intensiva com base nos fazeres profissionais — as 

competências —, organizados a partir das seguintes Unidades Curriculares: 
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UC1: Executar assistência de enfermagem 

sistematizada ao cliente em estado crítico 
108 horas 

UC2: Prestar assistência de enfermagem a clientes 

críticos em situações de urgência e emergência 
108 horas 

UC3: Participar de programas de qualidade da 

assistência nas UTIs. 

72 horas 

 

Carga Horária Total 300 horas 

 

• Correquisitos 

A UC 4 deve ser ofertada simultaneamente às demais Unidades Curriculares. 

 

Fluxograma de Integralização do Currículo 
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5.1. Detalhamento das Unidades Curriculares: 

Unidade Curricular 1: Executar assistência de enfermagem sistematizada ao cliente em 

estado crítico. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Colabora no planejamento das ações de enfermagem para o cliente crítico, de acordo com 

os protocolos da instituição e as metas internacionais. 

2. Auxilia no planejamento e na implementação de ações de prevenção e redução de riscos, 

identificando situações de vulnerabilidade, de acordo com o programa de segurança do cliente. 

3. Executa o planejamento assistencial, conforme as necessidades do cliente crítico, os 

protocolos institucionais e as metas internacionais. 

4. Orienta os familiares e acompanhantes sobre a rotina do setor de terapia intensiva, 

seguindo as normas da instituição. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Evolução histórica das UTIs: conceito de cliente crítico e contextualização. 

• Estruturas físicas e infraestrutura: leiaute, legislação vigente, tipos de equipamentos e 

organização. 

• Terminologias do ambiente de atendimento ao cliente crítico: conceitos, finalidades. 

• Atuação da equipe de enfermagem: atribuições profissionais, limites de atuação, grupos 

de discussão (rounds), visita multidisciplinar. 

• Planejamento assistencial: fluxos do atendimento intensivo, protocolos assistenciais, 

protocolos institucionais. 

• Política Nacional de Humanização (PNH): conceito, finalidade, ambiência e acolhimento. 

• Segurança do cliente: legislação vigente, protocolos e aplicabilidade. 

• Protocolo pneumonia associada à ventilação (PAV): conceito, protocolos de segurança, 

prevenção, redução de agravos. 

• Protocolo de Sepse – infecção associada à internação: conceito, protocolos de 

segurança, prevenção, redução de agravos. 

• Escalas utilizadas em ambiente de internação crítico (conceito, aplicação, finalidade, 

cuidados de enfermagem): escala de coma de Glasgow, escala CAM, escala de Rass, 

escala de Ramsay, escala de dor. 
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Elementos da Competência 

• Estado de consciência – sedação, analgesia, coma: conceito, avaliação, cuidados de 

enfermagem. 

• Assistência crítica pós-operatória: conceito, finalidade, cuidados de enfermagem. 

• Doenças infectocontagiosas com alta morbimortalidade (fisiopatologia, etiologia, 

cuidados de enfermagem, tratamento, culturas, notificação e tipos de isolamento): 

meningite bacteriana, varicela, H1N1, herpes-zóster, Covid-19 e HIV. 

• Distúrbios neurológicos (fisiopatologia, etiologia, cuidados de enfermagem, 

tratamento): coma, morte encefálica, distúrbios convulsivos, acidentes vasculares 

encefálicos. 

• Distúrbios respiratórios (fisiopatologia, etiologia, cuidados de enfermagem, 

tratamento): edema agudo de pulmão, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, 

síndrome da angústia respiratória aguda, hipertensão pulmonar, embolia pulmonar, 

broncopneumonia, asma, pneumonia, insuficiência respiratória aguda e crônica. 

• Distúrbios cardiovasculares (fisiopatologia, etiologia, cuidados de enfermagem, 

tratamento): arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência 

cardíaca congestiva, comunicação intra-atrial (CIA), comunicação intraventricular (CIV), 

derrame pericárdico, aneurisma aórtico, embolia arterial, edema agudo de pulmão, AVC. 

• Distúrbios endócrinos, pancreáticos e hepáticos (fisiopatologia, etiologia, cuidados de 

enfermagem, tratamento): cetoacidose diabética, diabetes insipidus, pancreatites, 

hepatopatias. 

• Insuficiência renal: conceito, fisiopatologia, etiologia, cuidados de enfermagem e 

tratamento. 

• Traumas (conceito, classificação, cuidados de enfermagem): traumatismo 

cranioencefálico (TCE), trauma raquimedular (TRM), politraumatismo. 

• Queimaduras: conceito, classificação, cuidados de enfermagem, tratamento. 

• Fármacos frequentes e de alta vigilância em terapia intensiva (analgesia, sedação, 

eletrólitos, antimicrobianos, protetores gástricos, anticoagulantes, profiláticos): 

mecanismo de ação, dosagens, diluições, reações adversas, interação medicamentosa, 

monitoramento, protocolos e cuidados de enfermagem. 

• Monitorização invasiva e não invasiva (conceito, índices de referência, cuidados de 

enfermagem): pressão arterial não invasiva, pressão arterial invasiva, pressão venosa 

central, pressão intracraniana, pressão intra-abdominal. 

• Ventilação mecânica invasiva e não invasiva (conceito, equipamentos, modalidades 
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Elementos da Competência 

ventilatórias, parâmetros, cuidados de enfermagem): ventilação por intubação 

nasotraqueal, orotraqueal e traqueostomia, ventilação por pressão positiva 

contínua(CPAP/BiPAP). 

• Balão intra-aórtico: indicação, finalidade, monitorização, procedimento de passagem do 

balão, cuidados de enfermagem. 

• Lesões de pele: tipos, classificação, cuidados de enfermagem, coberturas específicas, 

prevenção e medidas de proteção da pele.  

• Sondas e cateteres: tipos, finalidade, cuidados de enfermagem. 

• Desequilíbrio hidroeletrolítico: conceitos e finalidade. 

• Exames de rotina e complementares (indicação, procedimento, preparo, 

encaminhamento e valores de referência): amostras de material biológico e exames de 

imagem à beira do leito. 

• Balanço hídrico: conceito, finalidade e controle. 

• Hemotransfusão: conceito, finalidade e cuidados de enfermagem. 

• Nutrição enteral e parenteral: finalidade, acessos, cuidados de enfermagem. 

• Aspiração das vias aéreas: tipos, finalidade e cuidados de enfermagem. 

• Cuidados paliativos em UTI: conceitos, terminalidade e finitude, cuidados de 

enfermagem, manutenção do conforto. 

• Transporte de cliente crítico: dimensionamento da equipe, atribuições, 

responsabilidades e cuidados de enfermagem para a segurança do cliente. 

• Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em cliente em estado crítico: 

conceito, finalidade, processo de enfermagem, responsabilidade e legislação vigente. 

Habilidades 

• Manipular diferentes tipos de cateteres. 

• Realizar anotações do balanço hídrico. 

• Monitorar os parâmetros clínicos dos clientes. 

Atitudes/Valores 

* Verificar quadro de Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs). 

 

Unidade Curricular 2: Prestar assistência de enfermagem a clientes críticos em situações de 

urgência e emergência. 

Carga horária: 108 horas. 
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Indicadores 

1. Realiza atendimento de situações de agravo súbito no quadro clínico do cliente, de acordo 

com os protocolos assistenciais e institucionais. 

2. Auxilia no manejo das situações de urgência e emergência do cliente crítico, conforme os 

protocolos institucionais e assistenciais. 

3. Realiza atendimento ao cliente em parada cardiorrespiratória (PCR), de acordo com o 

protocolo da American HeartAssociation (AHA). 

4. Executa cuidados de enfermagem pós-PCR, visando à recuperação do cliente, de acordo 

com os protocolos vigentes. 

5. Prepara e confere o carro de emergência com os diversos equipamentos, de acordo com 

os protocolos da instituição. 

6. Realiza exame de eletrocardiograma, conforme a rotina dos serviços e usando as 

tecnologias preconizadas pela instituição. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Urgência e emergência: definição, características, terminologias. 

• Suporte básico e avançado de vida no cliente adolescente e no adulto, definição e 

protocolos institucionais e internacionais. 

• Fármacos utilizados em situações de urgência e emergência em terapia intensiva 

(medicações vasoativas, soluções vasoespansoras, soluções cristaloides, 

anticonvulsivantes, anti-histamínicos e broncodilatadores), mecanismo de ação, 

dosagens, reações adversas, interação medicamentosa e cuidados de enfermagem. 

• Vias medicamentosas parenterais: acesso venoso central, acesso venoso periférico, 

acesso venoso central de inserção periférica, acesso intraósseo – mecanismo de 

absorção, farmacodinâmica. 

• PCR: avaliação do cliente, definição, manejo, cuidados de enfermagem, protocolos 

institucionais, protocolos internacionais – AHA. 

• Equipe multiprofissional durante pré, intra e pós-PCR: definição e atribuições. 

• Desfibrilação elétrica: tipos e técnicas de utilização, limite de atuação profissional. 

• Urgências e emergências ventilatórias (insuficiência respiratória hipoxêmica, 

insuficiência respiratória hipercárbica): avaliação do cliente, definição, manejo, cuidados 

de enfermagem, protocolos institucionais, protocolos internacionais. 

• Assistência de enfermagem durante o procedimento de intubação orotraqueal em vias 
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Elementos da Competência 

pérvias e em clientes com vias aéreas difíceis. 

• Choques (fisiopatologia, etiologia, cuidados de enfermagem, tratamento): neurológico, 

cardiogênico, distributivo, hipovolêmico, anafilático, séptico. 

• Eletrocardiógrafos: finalidade, técnicas de utilização e leitura do resultado. 

• Comunicação: feedback de retorno. 

• Registro e anotação de enfermagem: finalidade, tipos e confidencialidade. 

• Carro de emergência: medicações, materiais, organização e checklists. 

• Protocolo de comunicação de más notícias: estratégias, responsabilidade da equipe 

multiprofissional e acolhimento. 

Habilidades 

• Identificar situações de emergência e de risco.  

• Utilizar medidas de proteção individual e coletiva. 

• Administrar medicamentos pelas diversas vias. 

• Identificar alterações no traçado eletrocardiográfico. 

Atitudes/Valores 

• Comprometimento com o atendimento humanizado ao usuário e à família. 

* Verificar quadro de Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs). 

 

Unidade Curricular 3: Participar de programas de qualidade da assistência nas UTIs. 

Carga horária:72 horas. 

Indicadores 

1. Registra conformidades e não conformidades, de acordo com as rotinas e os protocolos 

da instituição. 

2. Coleta dados de saúde e eventos adversos, conforme os protocolos da instituição e as 

normas regulamentadoras. 

3. Confere os equipamentos e materiais que compõem o ambiente a ser usado pelo cliente, 

conforme as rotinas do setor e o ckecklist da instituição. 

4. Auxilia na avaliação dos indicadores de qualidade, propondo ações de melhoria, de acordo 

com os parâmetros de qualidade da instituição. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Notificação de agravo: tipos de registros informatizados e não informatizados. 
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• Eventos adversos: conceitos, tipos e finalidade do registro. 

• Checklists usados na assistência: tipos e finalidade. 

• Equipamentos (manutenção preventiva e corretiva, manipulação e montagem); bomba 

de infusão, bomba de seringa, dispositivos ventilatórios, monitor multiparâmetros, kit 

de PVC, PAI, balão intra-aórtico, manta térmica, massageador pneumático e régua de 

gases. 

• Sistema de classificação de clientes (conceito, definição, finalidades, grau de 

dependência, tipos, dimensionamento de enfermagem e resolução). 

• Indicadores de qualidade na assistência ao cliente crítico (finalidades, aplicabilidade, 

medição, monitoramento, análise e resultados): queda, saída não programada de 

cateteres e dispositivos, PAV, infecção – corrente sanguínea, trato urinário, ferida 

operatória – lesão por pressão, contenção mecânica, erro de medicação, flebite e óbito. 

• Programas de transplantes e captação de órgãos: conceito, processos, estrutura, 

finalidade e atuação do técnico de enfermagem.  

• Processos de acreditação e certificação de qualidade: contexto histórico, conceito, tipos, 

protocolos, manuais, procedimento operacional padrão (POP), aplicabilidade, limites de 

atuação e instituições acreditadoras. 

• Protocolos aplicados à UTI na assistência ao adolescente e ao adulto: monitoramento, 

prevenção e notificação de eventos adversos. 

• Cultura pela segurança, experiência do cliente e metas internacionais de segurança do 

cliente: conceito, histórico, equipe interdisciplinar, responsabilidades e atribuições. 

Habilidades 

• Operar recursos tecnológicos aplicados à saúde. 

• Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

* Verificar quadro de Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs). 

 

Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs) 

Habilidades 

• Interpretar documentos técnicos → UC1, UC2 e UC3; 

• Comunicar-se de maneira assertiva → UC1, UC2 e UC3; 

• Realizar registros e anotações de enfermagem → UC1, UC2 e UC3; 

• Utilizar equipamentos de proteção → UC1, UC2 e UC3. 

• Identificar reações, sinais e sintomas do cliente → UC1 e UC2. 
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Atitudes/Valores 

• Empatia nas relações interpessoais → UC1, UC2 e UC3. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações → UC1, UC2 e UC3. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe → UC1, UC2 e UC3. 

• Respeito ao limite de atuação profissional → UC1, UC2 e UC3. 

• Responsabilidade no descarte de materiais → UC1, UC2 e UC3. 

 

Unidade Curricular 4: Projeto integrador especialização técnica de Enfermagem em unidade 

de terapia intensiva. 

Carga horária: 12 horas. 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na 

metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações 

desafiadoras a serem cumpridas pelo aluno. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos 

de Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aprendizagem Técnica 

de Nível Médio, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das 

competências previstas no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresentam ao 

aluno situações que estimulam o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar 

e debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas Marcas Formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em 

equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

O Projeto Integrador prevê: 

• articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 

profissional de conclusão; 

• criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte 

geradora de problemas relacionada com a prática profissional; 

• desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos de maneira 

autônoma e responsável; 

• geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

• planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

• compromisso dos docentes com o desenvolvimento do Projeto no decorrer das 
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Unidades Curriculares; 

• espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

▪ Domínio técnico-científico; 

▪ Atitude empreendedora; 

▪ Visão crítica; 

▪ Atitude sustentável;  

▪ Atitude colaborativa. 

 

A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto Integrador: 

1º Problematização: corresponde ao ponto de partida do Projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 

profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão do curso. Nesse 

momento, são realizados o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões 

que nortearão a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar 

ações que articulem as competências do curso para a resolução do problema. 

2º Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 

alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas 

na etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 

alunos e deve prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando 

pesquisa em bibliotecas, visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros 

docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.  

3ª) Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nessa etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das 

novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de 

gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta de solução traga 

aspectos inovadores, tanto no próprio produto quanto na forma de apresentação. 

 

Propostas de temas geradores 

Proposta 1: Assistência de enfermagem na prevenção de lesão por pressão 

O tema proposto visa a qualificar o técnico em enfermagem para identificar os riscos que 

expõem o cliente ao desenvolvimento de lesão por pressão, associando às diversas 

patologias. A partir desse tema, os docentes deverão propor aos grupos desafios que os 

levem à aplicação de escalas (Bradem) e à execução de medidas de prevenção para as lesões, 
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bem como à identificação dos principais tratamentos medicamentosos e das coberturas 

usadas na lesão por pressão, respeitando a avaliação e a prescrição, de acordo com a equipe 

da comissão de pele ou a comissão de curativos de cada instituição. 

O docente, por meio da proposição de situações-problema, simulações e vivências, deve 

propiciar um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento das propostas, 

articulando as competências necessárias à formação do técnico em Enfermagem. 

 

Proposta 2: Promoção de conforto ao cliente em cuidados paliativos na UTI 

A partir desse tema, os docentes deverão propor aos grupos desafios que envolvam ações 

de promoção de cuidados paliativos de conforto ao cliente, desmistificando a permanência 

na UTI. Os alunos desenvolverão medidas que controlem os sintomas, proporcionando a 

autonomia do cliente por maior tempo, sem acelerar ou adiar a morte, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), trabalhando na equipe as fases da morte: negação, 

raiva, barganha, depressão e aceitação, com equidade. 

O docente, por meio da proposição de situações-problema, simulações e vivências, deve 

propiciar um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento das propostas, 

articulando as competências necessárias à formação do técnico em Enfermagem. 

Com a realização de uma das propostas apresentadas, o aluno poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permitem o trabalho em 

equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora. 

Outros temas geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que 

constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no 

tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções, de acordo com as problemáticas do tema 

gerador e objetivos do Projeto Integrador. 

 

6. Orientações Metodológicas 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica 

do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de 
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desenvolvimento de competências, entendidas como ação/fazer profissional observável, 

potencialmente criativo(a), que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores e permite 

desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com 

base no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de 

trabalho deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um 

percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno 

diante de situações de aprendizagem que possibilitem o exercício contínuo da mobilização e 

articulação dos saberes necessários para a ação e a solução de questões inerentes à natureza da 

ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de 

situações desafiadoras de aprendizagem que apresentem níveis crescentes de complexidade e 

se relacionem com a realidade do aluno e o contexto da ocupação. 

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer de 

forma concomitante ao desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora. 

Recomenda-se que o tema seja abordado no início das primeiras Unidades Curriculares do curso 

e revisitado no decorrer de toda a formação. A partir da reflexão sobre si mesmos e sobre a 

própria trajetória profissional, os alunos podem reconhecer possibilidades de atuação na 

perspectiva empreendedora e elaborar estratégias para identificar oportunidades e aprimorar 

cada vez mais suas competências. O docente pode abordar com os alunos o planejamento de 

carreira a partir dos seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas 

possibilidades de inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de 

currículo, remuneração oferecida pelo mercado, competências que apresenta e histórico 

profissional; ii) objetivos: o que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e 

longo prazo; e iii) estratégias: o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e 

o dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes 

de atuar em seu segmento. 

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto 

Integrador (UCPI), recomenda-se que o docente apresente aos alunos o tema gerador da UCPI 

na primeira semana do curso, possibilitando aos mesmos modificar e/ou substituir a proposta 

inicial. Para a execução da UCPI, o docente deve atentar para as fases que a compõem: a) 

problematização (detalhamento do tema gerador); b) desenvolvimento (elaboração das 

estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na etapa de 

problematização); e c) síntese (organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 
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resultados obtidos). 

Ressalta-se que o tema gerador deve basear-se em problemas da realidade da 

ocupação, propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes 

temas e ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. Nesse sentido, a 

proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a 

mera sistematização das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 

No tocante à apresentação dos resultados, o docente deve retomar a reflexão sobre a 

articulação das competências do perfil profissional e o desenvolvimento das Marcas Formativas, 

correlacionando-os ao fazer profissional. Deve ainda, incitar o compartilhamento dos resultados 

do Projeto Integrador com todos os alunos e a equipe pedagógica, zelando para que a 

apresentação estabeleça uma aproximação ao contexto profissional. Caso o resultado não 

atenda aos objetivos iniciais do planejamento, não há necessidade de novas entregas, mas o 

docente deve propor que os alunos reflitam sobre todo o processo de aprendizagem com o 

intuito de verificar o que acarretou o resultado obtido. 

 

Orientações metodológicas específicas por Unidade Curricular 

 

UC1: Executar assistência de enfermagem sistematizada ao cliente em estado crítico 

Os indicadores desta Unidade Curricular têm como objetivo desenvolver o profissional 

para o entendimento dos processos de assistência de enfermagem ao cliente adolescente e/ou 

adulto no ambiente de terapia intensiva. Com base nos elementos da competência, sugere-se 

que o docente utilize estratégias de aprendizagem que desenvolvam o olhar crítico, proativo e 

autônomo dos alunos. 

As discussões por meio de estudos de caso são indicadas para o entendimento e o 

desenvolvimento da competência. Indica-se também que sejam trabalhadas práticas em 

laboratório, simulando atividades que visem a aproximar o aluno do cliente crítico, 

recomendando-se o uso de vídeos e/ou imagens, como dados de monitorização hemodinâmica 

instável e estável, avaliando-se, assim, a percepção do aluno. 

Sugere-se também a realização de visitas técnicas a diferentes instituições com a 

finalidade de ambientação dos estudantes e de observação do ritmo e método de trabalho do 

profissional técnico em enfermagem. Assim, os alunos podem observar as diversas formas de 

prestar serviços de enfermagem especializada em cliente crítico. 

 

UC2: Prestar assistência de enfermagem a clientes críticos em situações de urgência e 

emergência 
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Esta Unidade Curricular vai trabalhar a assistência de enfermagem ao cliente 

adolescente e/ou adulto em situações de urgência e emergência nas UTIs. Dessa forma, para 

apropriar os indicadores da competência, sugere-se que o docente realize atividades práticas 

em ambiente de laboratório, visando aproximar o estudante das situações de urgência e 

emergência que podem ocorrer com esses clientes. 

Sugere-se a simulação de atendimento em casos de PCR (massagem, manipulação e 

diluição de fármacos, auxílio na ventilação) e desfibrilação (auxílio com cardioversor). O docente 

também poderá utilizar problematizações fictícias, proporcionando a discussão das diferentes 

maneiras de realizar a assistência de enfermagem. 

 

UC3: Participar de programas de qualidade da assistência nas UTIs 

Os elementos da competência desta Unidade Curricular têm como principal finalidade 

levar o aluno a conhecer os padrões de segurança e qualidade na assistência de enfermagem ao 

cliente adolescente e/ou adulto em estado crítico, bem como os padrões de segurança do 

cliente. Para que os indicadores dessa competência sejam apropriados, sugere-se que o docente 

apresente documentos técnicos das ferramentas de segurança do cliente e protocolos de 

certificação da qualidade utilizados nesses serviços. 

Também é sugerido que apresente atividades descritivas que contribuam para a 

melhora da percepção do aluno, por meio de pesquisas, debates e seminários que proponham 

a melhoria dos serviços de saúde com base nos protocolos apresentados. O docente pode 

simular atividades que visem a aproximar o aluno do cliente em situação de agravo, com a 

necessidade de aplicar as diversas escalas usadas na UTI, bem como de reconhecer situações de 

eventos adversos. 

 

UC4: Projeto Integrador especialização técnica de Enfermagem em unidade de terapia 

intensiva 

Recomenda-se que os temas geradores sejam apresentados no início do curso. Os 

alunos devem selecionar o tema, podendo sugerir modificações ou acréscimos na proposta, 

cabendo aos docentes avaliar, juntamente com eles, a pertinência e a viabilidade das 

adequações. É essencial estabelecer o cronograma de trabalho, com etapas e prazos para as 

entregas. 

Portanto, o Projeto Integrador é constituído pela produção dos alunos sistematizada ao 

longo do curso, em que são apresentados resultados consistentes e coerentes com o Perfil 

Profissional de Conclusão. Com base nos temas geradores, é possível desenvolver Projetos 

estruturados em patamares de complexidade distintos, envolvendo variadas abordagens e 
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atividades inerentes à atuação profissional do técnico de enfermagem especialista em UTI, 

considerando os limites de atuação profissional. 

De forma geral, é importante que as estratégias de ensino-aprendizagem abordem 

exemplos reais ou fictícios, próximos a situações de trabalho, como pesquisas em diferentes 

fontes, contato com especialistas da área, visitas técnicas e simulações. Cabe ressaltar que, na 

mediação dessas atividades, o docente deve possibilitar a identificação de problemas 

diversificados e desafiadores, orientar a busca de informações, estimular respostas inovadoras 

e criar estratégias que propiciem avanços, tendo em vista que a competência é desenvolvida 

pela prática em situações concretas. 

 

7. Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos 

e experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil 

Profissional de Conclusão do presente curso. 

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da 

educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações 

organizacionais vigentes. 

 

8. Avaliação 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

objetivos: 

• Ser diagnóstica: Averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de 

domínio das competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades 

de aprendizado e orientar a abordagem docente. 

• Ser formativa: Acompanhar todo o processo de aprendizado das competências 

propostas neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente 

para avançar a outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se 

necessário. 

• Ser somativa: Atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de 

aprendizagem e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o 
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mesmo está apto a receber seu certificado ou diploma.  

• Ser continuada: Considerar o desenvolvimento de cada aluno ao logo do processo 

de ensino e aprendizagem, permitindo que as aprendizagens sejam avaliadas de 

forma contínua. Através da observação permanente e da realização de atividades 

diferentes, o docente poderá acompanhar o desenvolvimento de seus alunos e 

realizar uma reflexão constante de sua prática, bem como favorecer a utilização de 

novos instrumentos de trabalho. 

 

8.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

• Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para 

realizar os registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade 

Curricular/curso). 

• As menções adotadas no modelo pedagógico reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do 

processo avaliativo. 

• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a 

serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem. 

 

8.1.1. Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que serão 

atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

• Atendido – A 

• Parcialmente atendido – PA 

• Não atendido – NA 

Ao final da Unidade Curricular 

• Atendido – A 

• Não atendido – NA 

8.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, 
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Prática Integrada ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os 

indicadores não forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao 

término da Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o aluno será 

considerado reprovado na Unidade. É com base nessas menções que se estabelece o resultado 

da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

• Desenvolvida – D 

• Não desenvolvida – ND 

 

8.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolvida) em todas as unidades 

curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada). 

Além da menção D (desenvolvida), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme 

legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na realização 

das atividades previstas. 

• Aprovado – AP 

• Reprovado – RP 

 

8.2. Recuperação 

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de 

solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de 

oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

9. Estágio Profissional Supervisionado 

 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no 

mercado de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei no 

11.788/2008). Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a 

estrutura curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a 

atividade profissional assim o determinar. 

Nos cursos em que o Estágio não é obrigatório, pode ser facultada aos alunos a 

realização do Estágio, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como 
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atividade opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório.  

 

10. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

 

10.1. Instalações e equipamentos:6 

• Para oferta presencial: 

▪ Sala de aula mobiliada, com cadeiras móveis, para a realização de 

atividades; Biblioteca com o acervo atualizado; Laboratório de 

enfermagem com: 

Infraestrutura: 

▪ Bancada com pia e torneira com acionamento fotossensível ou por pedal; 

Dispenser para álcool gel; Suporte automático para sabonete líquido; 

Suporte para papel. 

Equipamentos: 

▪ Aparelho de glicemia capilar; Aparelho de pressão arterial analógico 

com estetoscópio; Ambú; Aspirador portátil ou de parede; Braço 

anatômico para simulação de punção venosa; Braço anatômico para 

simulação de injeção IM e SC; Braçadeira para punção venosa; Balança 

antropométrica mecânica; Biombo; Bolsa térmica – quente e frio; Cama 

elétrica com colchão e grades; Cadeira de rodas; Carrinho de banho; 

Carro de emergência com tábua de reanimação; Colchão com forro 

plástico; Colchão piramidal; Desfibrilador de treinamento – DEA; 

Eletrocardiógrafo; Escada com dois degraus; Hamper; Laringoscópio 

com jogo de lâminas; Monitor multiparâmetros; Prancha rígida; Régua 

de gases (simulada); Régua para medição da PVC; Simulador de 

cateterismo vesical feminino e masculino; Simulador de cuidados– 

bissexual; Simulador de injeção IM glúteo; Simulador para treinamento 

de ressuscitação cardiopulmonar; Sondas de aspiração; Suporte para 

soro; Termômetro digital; Tubos orotraqueais; Nebulizador. 

                                                           
6É importante que as instalações e os equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às 
orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Esses aspectos, assim como os atitudinais, 
comunicacionais e metodológicos, buscam atender às orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da qual o Brasil é signatário. 
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• Para oferta a distância: 

As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas 

pelo DR Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede EaD Senac. 

 

10.2. Recursos didáticos:  

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido 

pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 

Sugere-se utilizar como material de apoio,  livros da Biblioteca Virtual do Senac-

https://bibliotecadigitalsenac.com.br  e vídeos do canal Senac Recomenda - 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ . 

 

11. Perfil do Pessoal Docente e Técnico 

 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com formação superior em 

Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), especialização em UTI ou 

experiência profissional em UTI. 

 

 

 

 

 

 

12. Bibliografia 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Executar assistência de enfermagem sistematizada ao cliente em estado crítico. 

Carga Horária: 108horas. 

Bibliografia básica 

BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 

PIANUCCI, A. Saber cuidar: procedimentos básicos de enfermagem. 17. ed. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ
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Unidades Curriculares 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. 

TEIXEIRA, Mônica Ribeiro, Enfermagem na Assistência ao paciente crítico, 1ª edição, São 

Paulo, ÉRICA, 2018 

UENISHI, Eliza Kaori, Enfermagem Médico Cirúrgica em UTI, 11ª edição, São Paulo, SENAC, 

2017. 

CHAVES, Larissa, Cuidados de Críticos em Enfermagem, 1ª edição, Rio de Janeiro, 

GUANABARA KOOGAN, 2017.  

Bibliografia complementar 

JERONIMO, R. A. Sala: técnicas de UTI. 2ed. São Paulo: Rideel, 2017. 

SCALABRINI NETO, A.; DIAS, R. D.; VELASCO, I. T. (ed.). Procedimentos em emergências. 2. 

ed. São Paulo: Manole, 2016.  

SILVEIRA, S.; LEMOS, T.E.V. Manual prático para urgências e emergências clínicas. São 

Paulo: Sanar, 2016. 

UC2: Prestar assistência de enfermagem a clientes críticos em situações de urgência e 

emergência. 

Carga Horária: 108 horas. 

Bibliografia básica 

BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica.14. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.  

PIANUCCI, A. Saber cuidar: procedimentos básicos de enfermagem. 17. ed. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2019.  

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. 

TEIXEIRA, Mônica Ribeiro, Enfermagem na Assistência ao paciente crítico, 1ª edição, São 

Paulo, ÉRICA, 2018 

UENISHI, Eliza Kaori, Enfermagem Médico Cirúrgica em UTI, 11ª edição, São Paulo, SENAC, 

2017. 

CHAVES, Larissa, Cuidados de Críticos em Enfermagem, 1ª edição, Rio de Janeiro, 

GUANABARA KOOGAN, 2017. 

 

Bibliografia complementar 

JERONIMO, R. A. Sala: técnicas de UTI. 2 ed. São Paulo: Rideel, 2017. 
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Unidades Curriculares 

SCALABRINI NETO, A.; DIAS, R. D.; VELASCO, I. T. (ed.). Procedimentos em emergências. 2. 

ed. São Paulo: Manole, 2016.  

SILVEIRA, S.; LEMOS, T.E.V. Manual prático para urgências e emergências clínicas. São 

Paulo: Sanar, 2016. 

TOBASE, L. Urgências e emergências em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

UC3: Participar de programas de qualidade da assistência nas Unidades de Terapia Intesivas. 

Carga Horária: 72horas. 

 

Bibliografia básica 

BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 

PIANUCCI, A. Saber cuidar: procedimentos básicos de enfermagem. 17. ed. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2019. 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. 

TEIXEIRA, Mônica Ribeiro, Enfermagem na Assistência ao paciente crítico, 1ª edição, São 

Paulo, ÉRICA, 2018 

UENISHI, Eliza Kaori, Enfermagem Médico Cirúrgica em UTI, 11ª edição, São Paulo, SENAC, 

2017. 

CHAVES, Larissa, Cuidados de Críticos em Enfermagem, 1ª edição, Rio de Janeiro, 

GUANABARA KOOGAN, 2017.  

Bibliografia complementar 

JERONIMO, R. A. Sala: técnicas de UTI. 4 ed. São Paulo: Rideel, 2017. 

 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a 

organização curricular desta Especialização Técnica de Nível Médio será conferido o certificado 

de Especialista Técnico de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, com validade 

nacional. 


