ENFERMINAS | PAULO DE TARSO - HOSPITAL DE TRANSIÇÃO
ESPECIALISTA EM CUIDADOS
Este curso - muito mais abrangente em sua grade
curricular que o curso de Cuidador de Idosos - visa
capacitar o proﬁssional para exercer a vidades
relacionadas ao cuidado ao paciente, de idades
diversas, nas patologias e em situações de saúde que
necessitem de auxílios intermediários, sejam eles
con nuos ou não. Além das disciplinas relacionadas ao
processo de cuidar, o Especialista em Cuidados é
capacitado em diversas outras áreas da saúde tais
como Hotelaria Hospitalar, Educação Comportamental,
Cuidados Palia vos, Gamiﬁcação (metodologias para
criação de alterna vas de lazer), noções de preparo de
alimentos, entre outras.

A Enferminas e o Paulo de Tarso – Hospital
de Transição se associaram e criaram o
JUNTOS, um Núcleo de Ensino, Treinamento,
Pesquisa e Inovação que tem por obje vo ser
um centro de referencia especializado em
pesquisar e difundir conhecimentos focados
no processo de “Cuidados Con nuados
Integrados” nas linhas de Reabilitação,
Cuidados Crônicos, Cuidados Palia vos e
Atenção Domiciliar.

PÚBLICO:
Cuidadores de idosos (proﬁssionais ou familiares), proﬁssionais que se iden ﬁcam com as diversas áreas do cuidar

PRÉ-REQUISITOS:
Maiores de 18 anos com ensino médio completo

AULAS:
Turmas durante a semana de 19h às 22h40min (noites
alternadas)

Turmas aos sábados de 8h às 18h

DURAÇÃO:
Aproximadamente 5 meses com carga horária de 200 horas
(140 horas teórico-prá cas mais 60 horas de estágio obrigatório no Paulo de Tarso: Hospital de Transição

DOCUMENTAÇÃO:
Original e cópias do histórico escolar do ensino médio,
Iden dade, CPF, comprovante de residência e 1 foto 3 x 4
recente

OUTROS CURSOS
CUIDADOR DE IDOSOS
HOME CARE
APRIMORAMENTO PROFISSIONAL:
Av. Afonso Pena, 941 - 3º andar - Centro BH
31

9 8820.6000
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3201.6558

CUIDADOS PALIATIVOS: ABORDAGENS
CLÍNICAS E NUTRICIONAIS

IMERSÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM
PRIMEIROS SOCORROS

IMERSÃO NAS PRÁTICAS DOS
CUIDADOS E PREVENÇÕES
DE LESÕES

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

CONSULTE OUTROS CURSOS

