
ESPECIALIZAÇÃO EM

Confira a matriz curricular

A prática em unidades hospitalares e de pronto 

atendimento, promovida pela Especialização em 

Enfermagem em Acessos Vasculares e Terapia Infusional 

da Escola de Saúde La Salle | Santa Casa, possibilitará a 

formação de enfermeiros críticos, reflexivos, com foco 

em gestão e capacitados para práticas qualificadas e 

alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais que 

norteiam a atuação do profissional da enfermagem.

 

Atividades presenciais: sábados e domingos, uma vez 

ao mês, das 8h30min às 17h30min

Atividades a distância: dois encontros síncronos de até 

2h cada por mês, via plataforma digital

Atividades práticas: mediante agendamento, fora do 

horário regular das aulas, conforme funcionamento e 

disponibilidade das áreas especializadas da Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia. A prática poderá ser 

iniciada a partir do segundo semestre do curso.

L A  S A L L E  |  S A N TA  C A S A

ESCOLA DE SAÚDE

ENFERMAGEM EM ACESSOS VASCULARES
E TERAPIA INFUSIONAL 



11. Prática supervisionada em acessos vasculares e
 terapia infusional

100h

Carga horária total de componente curricular prático  

TOTAL:  360h

100h

COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICO

1.  Seminário de ética e conduta profissional 20h

2. Telessaúde: tendências, desafios e oportunidades 20h

3. Prática assistencial baseada em evidências 20h

Carga horária total de componentes curriculares a distância 60h

COMPONENTES CURRICULARES A DISTÂNCIA

4.  Preservação, saúde, anatomia e avaliação dos
 vasos sanguíneos

40h

5.  Farmacologia aplicada aos acessos vasculares e
 terapia infusional

 

20h

6. Indicações e classificação dos dispositivos de
 acessos vasculares 20h

7.  Inserção e manutenção dos dispositivos de
 acessos vasculares 

8.  Pacientes com necessidades de acessos vasculares em situ-
 ações especiais (pediatria, renal crônico, oncologia e idosos)

 

9.  Segurança do paciente

10.  Complicações e intervenções em acessos vasculares e
 terapias infusionais

20h

20h

40h

40h

Carga horária total de componentes curriculares híbridos 200h

COMPONENTES CURRICULARES HÍBRIDOS

DISCIPLINA / CARGA HORÁRIA
ESTRUTURA CURRICULAR 


