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CURSO DE CAPACITAÇÃO NO CUIDADO DO PACIENTE CRÍTICO  PARA TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM - QUIXERAMOBIM 

 
1. OBJETIVO  

• Treinar e capacitar técnicos ou auxiliares de enfermagem que atuam ou que desejam atuar na área 

hospitalar. 

 

2. PÚBLICO ALVO: Técnico ou auxiliares de Enfermagem 

 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO : R$ 150,00 funcionários ISGH 

                                                          R$ 180,00 público externo 

 

4. DATAS E HORÁRIO DO CURSO: 23, 30/09 e 07/10, horário 09:00 às 18:00h 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

• Cuidado com o paciente crítico 

◦ Segurança do paciente em cuidados intensivos 

◦ Manuseio do paciente em uso de VM, sondas, tubos e drenos 

◦ Preparo e administração de medicamentos no paciente crítico 

◦ Balanço hídrico 

◦ Higiene corporal no paciente crítico 

◦ Sistematização da assistência de enfermagem 

• Cuidado com o paciente cirúrgico 

◦ Segurança do paciente no centro cirúrgico 

◦ Abordagem inicial do paciente cirúrgico 

◦ Intra operatório 

◦ Pós operatório 

• Cuidado com o paciente neurológico 

◦ Segurança do paciente neurológico 

◦ AVC isquêmico e hemorrágico 

◦ Abordagem inicial do paciente com AVC agudo e crônico 

◦ Cuidados intensivos do paciente com AVC 
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6. METODOLOGIA 

  

O “Curso de capacitação no cuidado do paciente crítico para técnicos de enfermagem - 

Quixeramobim”  ocorrerá aos sábados, totalizando uma carga horária de 30 horas/aula, onde será emitido 

certificado de participação do curso pelo HGWA, instituição reconhecida pelo MEC como Hospital de 

Ensino, a aqueles que comparecerem, no mínimo, em 75% das aulas. 

Será coordenado pela Assistência Farmacêutica do ISGH, sendo ministrado por farmacêuticos do 

ISGH e convidados. As inscrições do curso serão no valor de R$ 150,00 para o funcionário do ISGH e no 

valor de R$ 180,00 para funcionários de outras instituições, sendo parcelados em até 18 vezes no cartão, 

vinculado ao PAGSEGURO.  

O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma, caso a turma não feche as datas 

serão reprogramadas. Para garantir abertura da turma deverá ter, no mínimo, 50% das vagas preenchidas.   

O curso será modular, onde será evidenciado um bloco de unidades de atuação com metodologia 

teórica e prática. A avaliação do aprendizado adquirido durante o curso será realizada através da aplicação 

de um teste com questões que abordam o conteúdo no início e final do curso. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA  

 
23/09/2017 

 
1º MÓDULO 

 

 

 CUIDADO COM O PACIENTE CRÍTICO 

◦ Segurança do paciente em cuidados intensivos 

◦ Manuseio do paciente em uso de VM, sondas, tubos e 

drenos 

◦ Preparo e administração de medicamentos no paciente 

crítico 

◦ Balanço hídrico 

◦ Higiene corporal no paciente crítico 

◦ Sistematização da assistência de enfermagem 

 

10 
HORAS/AULA  

 
30/09/2017 

 10 
HORAS/AULA  
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2º MÓDULO  

CUIDADO COM O PACIENTE CIRÚRGICO 

◦ Segurança do paciente no centro cirúrgico 

◦ Abordagem inicial do paciente cirúrgico 

◦ Intra operatório 

◦ Pós operatório 

 
07/10/2017 

 
3º MÓDULO 

 

 

CUIDADO COM O PACIENTE NEUROLÓGICO 

◦ Segurança do paciente neurológico 

◦ AVC isquêmico e hemorrágico 

◦ Abordagem inicial do paciente com AVC agudo e crônico 

◦ Cuidados intensivos do paciente com AVC 

 

10 
HORAS/AULA  

TOTAL  30 
HORAS/AULA  

 

 
 

8. MINISTRANTES 
 
 

Ana Karine Girão, Enfermeira graduada pela Universidade Federal do Ceará - UFC, 
Especialista em Terapia Intensiva pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, Pós-graduanda 
em Segurança do paciente em urgência e emergência pela Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ 
Mestre em Enfermagem pela UFC e Assessora Técnica da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) 
do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). 

 
Juliana Vieira Rocha, Enfermeira graduada pela Universidade de São Paulo - USP. 
Especialização em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e 
Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Experiência profissional 
em emergência, UTI Geral e Pós operatória, Unidade de AVC. Atualmente é enfermeira do 
Hospital Geral Dr Waldemar de Alcântara atuando na área de educação permanente. 

Selma Furtado Magalhães, Enfermeira especialista em gestão de ambientes hospitalares. 
Atualmente, é Gerente de Risco do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. 

 
9. INFORMAÇÕES: 

 

• O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma, caso a turma não feche as datas 

serão reprogramadas.  

• Se a nova data do curso não for de interesse do aluno 90% do valor pago poderá ser devolvido, 

desde de que o aluno se manifeste no máximo 48 horas após a publicação no site das novas datas. 



 

|  INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR   |   RUA SOCORRO GOMES, 190 – BAIRRO: GUAJERU   |   FORTALEZA/CE   |   CEP: 60.843 –  070   |  CNPJ: 05.268.526.0001 –     70   |  

 

• Caso não haja alterações no cronograma e o participante desista de participar do curso não haverá 

devolução dos valores pagos. 

• Será coordenado pela Coordenadoria de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, sendo 

ministrado por profissionais do ISGH e convidados com expertise na área. 

• Será emitido certificado de participação do curso ao participante que obtiver no mínimo 75% de 

presença nas aulas.  

• Os pagamentos poderão ser realizados via PAGSEGURO, onde poderá ser parcelado.  

• As inscrições do curso estarão abertas para o público interno e externo do ISGH e serão realizadas 

através do site: www.isgh.org.br. 

• Para maiores informações ficamos ao dispor nos seguintes contatos: isghcursosec@gmail.com 

e/ou pelo número (85) 3195-2767. 


