INSTITUTO PASSO 1 CENTRO-OESTE PAULISTA

POLO - BAURU

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM
ENFERMAGEM EM UTI NEONATAL
OBJETIVOS
-Proporcionar ao enfermeiro em sua atuação na área de saúde a incorporação de novos procedimentos e ações
relacionados à atenção ao recém-nascido e família nas unidades de atendimento neonatal.
-Prestar assistência de urgência e emergência ao recém-nascido nos diferentes espaços de atuação do
enfermeiro e na atuação precoce das principais intercorrências, visando o controle de danos, riscos e sequelas
através da utilização de tecnologias apropriadas.
PÚBLICO-ALVO
Graduados na área de enfermagem que tenham interesse em se especializar em UTI Neonatal.
INFORMAÇÕES GERAIS
- Carga horária: 410 h.a.
- Duração: 22 meses (aproximadamente)
- Local: Instituto Passo 1 – Pólo Bauru
- Previsão de Início: Agosto de 2017
- Dias e horários de aula: sábados (8h -12h e 13h-18h). Quinzenalmente.
- Certiﬁcadora:Faculdade Galileu
- Modalidade: Presencial
·Ver possibilidade de dupla habilitação com Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia, consulte-nos.
INVESTIMENTO
- Mensalidades: 12 parcelas de R$ 697,85
18 parcelas de R$ 489,00
24 parcelas de R$ 385,10
- Taxa de inscrição: R$119,00
(taxa com devolução caso haja cancelamento do curso)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Fotocópia de C.P.F.
- Fotocópia de R.G
- Fotocópia de Diploma
- Fotocópia de Histórico
(Cópias normais - não é necessário autenticação. Os documentos devem ser entregues no local do curso no período de matrícula).
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MÓDULOS
- Integração e Relações Interpessoais
- Do recém-nascido à Primeira Infância - Adaptação Neonatal à Vida Extra-Uterina
- Embriogênese, Desenvolvimento Fetal, Bacia Obtétrica e Características do Recém-Nascido
- Aleitamento Materno, Humanização e Alojamento Conjunto
- Patologias Neonatais
- Evolução das Políticas de Saúde da Mulher e da Criança
- Ética e Bioética
- Assistência à Vítima de Abusos
- Nutrição na Gestação, Lactação e Primeira infância
- Gestão da equipe de enfermagem em ginecologia, obstetrícia e neonatologia
- Monitorização Hemodinâmica Invasiva e Não-Invasiva
- Manejo da Dor no Recém-Nascido
- Ventilação de Suporte em Neonatologia
- Perﬁl Epidemiológico e Morbimortalidade Materno Infantil
- Recepção do Recém-Nascido
- Farmacologia em neonatologia
- Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério
- Transmissão Vertical de Doenças
- Metodologia do Trabalho Cientíﬁco
- Vacinação em neonatologia
- Malformações congênitas e as cirurgias em neonatologia
- Prematuridade
- A Família na Maternidade de UTI Neonatal
- Sistematização da Assistência em Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia
- Transporte de Pacientes Graves em Obstetrícia e neonatologia
OUTRAS INFORMAÇÕES
- As disciplinas comuns aos cursos da área poderão ser ministradas juntamente com outros cursos.
- A critério da coordenação podem ser admitidos alunos ouvintes.
- É necessário o preenchimento do número mínimo de alunos para a abertura do curso de Pós-Graduação.
-O Instituto Passo 1 reserva-se o direito de adiar ou cancelar os cursos em caso de número insuﬁciente de
inscritos.

