
 
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
URGÊNCIA EMERGÊNCIA E TRAUMA 

TURNO: SÁBADO 

1.1 PÚBLICO ALVO  
Portadores de diploma de cursos de graduação obtidos em Instituições de Ensino Superior – IES 
devidamente regulamentadas e credenciadas pelo Ministério de Educação. 
 
1.2 JUSTIFICATIVA  
O curso de Especialização em Urgência, Emergência e Trauma visa à formação continuada dos 
profissionais que atuam na área da saúde. Este curso tem por finalidade a capacitação de 
profissionais que atuam ou desejam atuar em unidades de pronto-socorro e/ou unidades terciárias 
e quaternárias de atendimentos, em competências gerais e específicas, para o atendimento nas 
urgências e emergências. 
 
1.3 OBJETIVOS DO CURSO  
Atender a vítimas de acidentes e agravos à saúde, que necessitem cuidados em caráter de 
urgência e emergência na rede básica de atenção e na área hospitalar, de acordo com as diretrizes 
da Política Nacional de Morbimortalidade por Acidentes e Violência. Qualificar profissionais da área 
para atuarem na prevenção, no atendimento e na reabilitação de indivíduos acometidos por 
situações de urgência e emergência. 
 
1.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 

Nº DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

1 Políticas de Saúde em emergência 30h 

2 Bioética e legislação 15h 

3 Biossegurança e controle de Infecção 15h 

4 Epidemiologia 15h 

5 Cinemática do trauma 15h 

6 Planejamento em serviços de urgência, emergência e trauma 30h 

7 Atendimento pré-hospitalar e Intra-hospitalar 30h 

8 Emergências no atendimento a populações especiais 15h 

9 Urgência e emergência psiquiátrica 15h 

10 Farmacologia em emergência 30h 

11 Assistência em emergências clínicas 30h 

12 Assistência em emergências traumáticas 30h 

13 Manutenção do paciente crítico em sala de emergência 30h 

14 Práticas em urgência e emergência 30h 

15 Metodologia da Pesquisa 30h 

TOTAL   360h 

Orientação presencial de Trabalho de Conclusão de Curso 15h 

 
1.5 DISCIPLINAS E EMENTAS  
 
1. Disciplina: Políticas de saúde em emergência – 30h  



 
 

 

Ementa: As Políticas de Saúde, análise de políticas públicas, o Estado e o processo de 
implementação e formulação de políticas, as relações entre Estado e a atenção à saúde. Política 
Nacional de urgência e emergência. A Rede de Atenção à Saúde, linhas de cuidado e as urgências e 
emergências-referência e contra-referência. Regulação e Regionalização.  
 
2. Disciplina Bioética e legislação - 15h  
Ementa: Bases e pressupostos da Bioética. Considerações e direitos dos pacientes. Sigilo 
profissional. Humanização da Assistência. Responsabilidade profissional, legal e moral em relação 
ao paciente crítico. Relações interpessoais no processo de trabalho e no cuidado ao paciente. 
Doação de órgãos.  
 
3. Disciplina: Biossegurança e controle de Infecção - 15h  
Ementa:  Introdução à Biossegurança e Bioproteção. Noções de segurança química e biológica. Na 
cena, conduta individual e coletiva em prevenção de acidentes. Manuseio, armazenamento e 
descarte de agentes químicos e biológicos. Impacto ambiental. Normas de segurança em áreas de 
manipulação de materiais contagiosos, químicos e radioativos. 
 
4. Disciplina: Epidemiologia – 15h  
Ementa:  Processo saúde-doença o uso da epidemiologia como instrumento de gerência do sistema 
de saúde. Análise dos indicadores epidemiológicos do trauma. O diagnóstico epidemiológico como 
base para a implementação de ações preventivas em níveis primário, secundário, terciário e 
quaternário. 
 
5. Disciplina: Cinemática do Trauma - 15h  
Ementa: Contextualizar a Cinemática do Trauma. Relacionar as leis do movimento e da energia com 
os mecanismos de lesão. Associar os princípios da transferência de energia com a fisiopatologia das 
lesões de cabeça, coluna, tórax, abdome e extremidades. Descrever lesões específicas e suas causas 
em função do dano ao interior e exterior do veículo. Principais causas do Trauma. Fases do Trauma 
nos diferentes eventos. Abordagem na Cena. Aplicar os Princípios da biomecânica do Trauma à 
avaliação das vítimas de colisões automobilísticas, motociclística, atropelamentos, quedas, 
explosões e trauma penetrante. 
 
6. Disciplina: Planejamento em serviços de urgência, emergência e trauma - 30h  
Ementa: Organização e gestão dos serviços de saúde. Administração dos recursos humanos, 
materiais e equipamentos do Pronto Socorro e Unidades de Terapia Intensiva. Avaliação das 
plantas físicas de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Equipamentos 
utilizados em urgência. Construção de instrumentos para o atendimento (POP- Procedimento 
Operacional Padrão). 
 
7. Disciplina: Atendimento Pré-hospitalar e Intra-hospitalar - 30h  
Ementa: Atendimento no Pré-Hospitalar fixo e móvel. Sistematização do atendimento ao paciente 
crítico (clínico e trauma). Avaliação primária e secundária. Psicologia no atendimento emergencial. 
Triagem de vítimas do trauma (Assistência em Catástrofes método START). Tipos de transportes. 
Protocolo de atendimento introdutório no Pronto-Socorro (acolhimento, classificação de risco, 
transferências, encaminhamento da vítima às unidades de especialidades).  
 
8. Disciplina: Emergências no atendimento a populações especiais - 15h  
Ementa: Abordagem no atendimento Pré e intra-hospitalar ao paciente idoso, gestante e 
pediátrico. 
 
9. Disciplina: Urgência e Emergência Psiquiátrica - 15h  



 
 

 

Ementa: Reforma psiquiátrica no Brasil. Atendimento especializado (transtornos psiquiátricos na 
emergência). Formas de contenção química e mecânica e manejo verbal. Abordagem ao paciente 
com risco de suicídio. Eletroconvulsoterapia na atualidade. 
 
10. Disciplina: Farmacologia em emergência – 30h  
Ementa: Bases da farmacologia utilizada na urgência e emergência. Drogas utilizadas em situações 
críticas em pacientes traumatizados. Efeitos adversos de medicações ministrados. Mecanismos de 
ações. Bases laboratoriais voltadas à interpretação dos exames. 
 
11. Disciplina: Assistência em emergências clínicas - 30h  
Ementa: Abordagem às emergências neurológicas, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, 
metabólicas, urológicas. Acidentes com animais peçonhentos e intoxicações exógenas. 
 
12. Assistência em emergências traumáticas -30h  
Ementa: Abordagem em emergências traumáticas (TCE, TRM, Trauma de Tórax e abdômen, 
Fraturas músculo esquelético). Tipos de Choque. Queimados. 
 
13. Disciplina: Manutenção do Paciente Crítico em Sala de Emergência - 30h  
Ementa: Assistência ao paciente crítico e semi-crítico, avaliação de Exame de imagem (RX, TC e 
FAST), monitorizações invasivas (PIA, PAM, PIC, PVC). Ventilação mecânica invasivas e não-
invasivas. Protocolo de morte encefálica. 
 
14. Disciplina: Práticas em Urgência e Emergência - 30h  
Ementa:  Atividades práticas em Unidades de Atendimento de Urgência e Emergência. Suporte 
básico de vida ou simulação de atendimento de Urgência e Emergência. 
 
15. Metodologia da Pesquisa - 30h  
Ementa: Metodologia para Elaboração do TCC. Apresentação das informações sobre orientação, 
planejamento, elaboração e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC – modalidade 
Monografia).  
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