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1 - JUSTIFICATIVA

O serviço de emergência hospitalar compõe um dos pilares de qualquer sistema de saúde.
Atribui-se a este setor a função de atender resolutivamente os pacientes acometidos por quadros
agudos ou crônicos agudizados, tendo desta forma, um papel decisivo na redução dos índices de
mortalidade. Dentre os inúmeros tipos de emergência, a cardiovascular é uma das que mais se
destaca devido à sua alta incidência e mortalidade na população.
Segundo o Sistema de Vigilância em Saúde (2005), as doenças cardiocirculatórias (DAC)
são a primeira causa de morte no ranking nacional seguida por neoplasias e causas externas.
Excluindo-se as neoplasias, que possuem poucas situações de emergência e normalmente
quando ocorrem são enviadas à centros especializados, as DAC e o Trauma são a maior causa de
mortalidade que potencialmente passam pelos serviços de emergência no Brasil.
Entretanto destes anteriormente citados o trauma ainda se destaca mais. É a doença que
mais cresce nos últimos anos e também aquela que consome mais anos de vida da população.

1.1. Objetivos
O curso tem como objetivo primário influenciar de maneira positiva a educação e o
treinamento dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento ao paciente de emergência, seja
ela clínica ou cirúrgica. A base racional deste curso também visa solidificar e amadurecer de forma
continuada o atual sistema de emergência/trauma através da formação de profissionais ainda mais
capacitados para o manejo das vítimas de emergência.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
a) Período de Realização
Início da oferta de disciplina: 02 / 04 / 2018
Término de disciplina: 31/ 03 / 2021

b) Prazo máximo previsto para a entrega de monografia ou trabalho final:
Ao final do curso (conforme Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu).
c) Carga Horária:
Teórica: 360 h
Total: 3.960 h

Prática: 3600 h

4.1. Estudo prévio de demanda:
A reestruturação do sistema de Emergência e Urgência da Secretaria de Municipal de Saúde
de Penedo/AL, por meio da criação da unidade de pronto atendimento (UPA), da reforma do
hospital de emergência, da reformulação do serviço de atendimento médico de urgência (SAMU) e
da central de regulação do município e do estado de Alagoas, está associada as políticas públicas do
Ministério da Saúde dando destaque a reorganização do sistema de Urgência e Emergência do País.
Tendo em vista os eventos desportivos de grande porte que o país sediará, faz-se necessário
a qualificação de recursos humanos na área de Urgência e Emergência, bem como buscar fornecer
embasamento científico e técnico nas outras áreas de atuação do emergencista, com enfoque atual,
trazendo recentes avanços nos diversos campos de atuação da Urgência e Emergência.
4.2. Disciplinas (listagem detalhada)
I – O sistema único de saúde e a atenção primária
SUS, organização do sistema de saúde. Ética médica, responsabilidade sobre o paciente,
deontologia. Organização da emergência, acolhimento do paciente, classificação de risco em
atendimento de urgência. Epidemias, conduta imediata e acompanhamento em eventos adversos,
planos de contingência em emergências (enchentes, nuclear, furacões, terremotos, acidentes com
múltiplas vítimas, epidemias etc.).
II – Trauma
Emergência do Trauma. Suporte avançado de vida no trauma. Trauma do sistema nervoso. Trauma
Torácico. Trauma Abdominal. Trauma de Extremidades, incluindo amputações. Queimado.
Primeiro atendimento ortopédico e encaminhamentos
III – Emergência cirúrgica I
Abdome agudo não inflamatório.
IV – Emergência cirúrgica II
Abdome agudo inflamatório.
V – Emergência cirúrgica III
Emergências cardiovasculares.
VI – Emergência clínica I
Suporte avançado de vida em clínica médica. Sepse. Ave. Dor Torácica. Morte Súbita.

VII – Emergência clínica II
Síndromes Infecciosas. Síndromes Endocrinológicas. Animais peçonhentos. Acidente nuclear.
VIII – Emergência clínica III
Pneumopatias. Cardiopatias.
IX – Emergência pediátrica
Emergência Clínica e Cirúrgica Pediátrica: Similaridades e diferenças entre o paciente pediátrico e o
adulto; Febre; Dor; Trauma; Abdome agudo; Cálculo de prescrições; Violência contra a criança e o
adolescente.
X – Emergência gineco-obstétrica
Emergência Obstétrica e Ginecológica: Atenção imediata à gestante; Hipertensão e comorbidades
na gestação; Drogas e agentes físicos na gestação; Violência sexual; Atenção ao parto de
emergência; Hemorragias ginecológicas e obstétricas; Dor pélvica aguda na mulher.
XI – Emergência psiquiátrica
Aspectos psicológicos, medicina psicossomática e emergências psiquiátricas.
XII – Indicadores clínicos para gestão hospitalar
Gestão em saúde: taxa de ocupação; intervalo de substituição; tempo médio de permanência;
indicadores de rentabilidade; faturamento.

