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OBJETIVO :

Desenvolver a assistência de enfermagem a clientes adolescentes, adultos e idosos em situações críticas,
traumáticas e não trumáticas de acordo com o perfil epidemiológico, contextuando a totalidade do mundo do
trabalhador.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :
♦

Medidas gerais destinadas ao cuidado do paciente critico (sinais vitais, diurese, pressão venosa
central e balanço hídrico);

♦

Condutas de enfermagem frente aos principais procedimentos de terapia intensiva (punção arterial,
punção venosa, aspiração traqueal, mudança de decúbito, etc);

♦

Medidas aplicáveis aos pacientes com diversos tipos de drenos e cateteres;

♦

Ações de enfermagem aplicáveis aos pacientes em ventilação mecânica e oxigenoterapia;

♦

Medidas preventivas de infecção hospitalar aos pacientes críticos;

♦

Cuidados de enfermagem na administração dos principais fármacos e soluções utilizadas em
emergência e terapia intensiva;

♦

Abordagem dos principais cálculos de drogas utilizados em emergências e terapia intensiva;

♦

Avaliação e cuidados de enfermagem aos pacientes com distúrbios neurológicos;

♦

Medidas de enfermagem nas principais intoxicações exógenas;

♦

Prevenção da úlcera de pressão no paciente crítico e tipos de curativos a serem utilizados;

♦

Cuidados de enfermagem na nutrição oral, enteral e parenteral do paciente crítico;

♦

Abordagem de enfermagem na monitorização cardíaca e eletrocardiograma nas emergências e
terapias intensivas;

♦

Princípios fundamentais durante a ressuscitação cardio-pulmonar e cerebral básica e avançada nas
unidades de emergência e terapia intensiva;
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