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FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER – FSFX 

 

Termo de Colaboração Verba ProHosp 

 

Encontra-se aberto na Fundação São Francisco Xavier – Hospital Márcio Cunha,  

CNPJ: 19.878.404/0001-00. Solicitação de compras nº 183288 para aquisição dos serviços abaixo relacionados: 

 

Todos os cursos devem ser oferecidos em 2022 e o cronograma será elaborado após finalização do processo concorrencial. 

Item Curso Público Quantidade  Conteúdo Programado Regime 

1 

CURSO DE EMERGÊN-
CIAS NO TRAUMA 

PERINEAL OBSTÉTRI-
CO 

Enfermeiro e 
Médico 

1 Turma com 20 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

Prevenção e tratamento do trauma perineal. Fatores associados na gestação e pós parto.  
IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

2 
CURSO DE EMERGÊN-

CIAS OBSTÉTRICAS  
Enfermeiro e 
enfermeira 

1 Turma com 20 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

Abordagem das principais emergências obstétricas.  
IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

3 
CURSO DE EMERGÊN-
CIAS GINECOLÓGICAS 

Médico 
1 Turma com 14 

alunos sendo médi-
cos  

  
IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

4 ALSO  
Enfermeiro e 

Médico 

1 Turma com 25 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

Hemorragia no do Final da Gestação; Caso Clínico – Hipertensão, Pré-eclâmpsia; Hemorragia Pós-Parto 
(UHE); Avaliação do Bem Estar Fetal; Apresentações anômalas; Distocia de Ombro; Fórceps e Vácuo 
Extrator; Caso Clínico –  Distocia; Complicações do Primeiro Trimestre da Gestação; Trabalho de Parto 
Prematuro e Ruptura Prematura de Membrana;  Assistência Obstétrica Segura e Gerenciamento; Crise do 
Nascimento; Laceração de 3 o e 4 o grau; SEPSE; Reanimação Materna;  
Objetivo: Atender às emergências obstétricas segundo protocolos internacionalmente estabelecidos pelo 
ALSO Brasil; Discutir meios para melhorar o atendimento de urgências e emergências obstétricas, auxili-
ando na normatização das técnicas utilizadas em maternidades e hospitais; Discutir a importância da 
utilização dos serviços regionais de assistência ao parto e identificar as dificuldades de acesso da popula-

ção a tais serviços; 
Completar com sucesso os exames escritos e práticos. 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

5 

FCCS OB – FUNDA-
MENTOS DE SUPORTE 

INTENSIVO OBSTÉ-
TRICO 

Enfermeiro e 
Médico 

1 Turma com 30 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

Curso de imersão teórico-prático de Fundamentos de Suporte Intensivo para médicos e enfermeiros que 
atendem pacientes grávidas com doenças graves, no ambiente de Pronto-Socorro, enfermaria, centro 
cirúrgico, sala de parto ou UTI. O FCCS OB também se destina a enfermeiros e médicos obstetras que 
buscam educação adicional em cuidados intensivos.  

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 
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6 

ACLS  - SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA 

EM CARDIOLOGIA 

Enfermeiro e 
Médico 

1 Turma com 30 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

Suporte básico de vida e uso do desfibrilador externo automático (DEA); 
· Parada respiratório; · Infarto agudo do miocárdio e fibrilação ventricular; 
· Bradicardias, AESP e Assistolia; 
· Taquicardias estáveis e instáveis; 
· Revisão geral (Megacode) e pós-parada. 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

7 

NALS - CURSO DE 
REANIMAÇÃO NEO-

NATAL PARA PROFIS-
SIONAIS DE SAÚDE 

>34 SEMANAS 

Enfermeiro  
1 Turma com 30 
alunos sendo en-

fermeiros 

Ensinar enfermeiros que atendem ao neonato na sala de parto e/ou unidade neonatal a realizar/auxiliar 
nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos pré-termo tardios, de termo e pós-termo (idade 
gestacional de 34 semanas ou mais), conforme as condutas do PRN-SBP de 2016 com atualização em 
maio 2021.  

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

8 

NALS - CURSO DE 
REANIMAÇÃO NEO-

NATAL PARA PROFIS-
SIONAIS DE SAÚDE 

>34 SEMANAS 

 Médico 
1 Turma com 30 

alunos sendo médi-
cos  

Ensinar médicos que atendem ao neonato na sala de parto e/ou unidade neonatal a realizar/auxiliar nos 
procedimentos de reanimação em recém-nascidos pré-termo tardios, de termo e pós-termo (idade ges-
tacional de 34 semanas ou mais), conforme as condutas do PRN-SBP de 2016 com atualização em maio 
2021.  

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

9 SPINNING BABIES 
Enfermeiro e 

Médico 

1 Turma com 15 
alunos sendo médi-
cos e enfermeiros 

juntos 

O processo é um processo que envolve a fisiologia da mãe e do bebê, portanto, a fisiologia e o equilíbrio 
corporal de ambos têm enorme influência sobre o parto. 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 
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10 
PARTERIA BASEADA 

EM EVIDÊNCIAS 
Enfermeiro 

1 Turma com 10 
alunos sendo  
enfermeiros 

 Introdução: apresentação, evidências e panorama sobre mudanças de atendimento ao pélvico nas últi-
mas décadas; 
- Histórico das manobras de assistência ao parto pélvico vaginal; 
- Exercícios e manobras para facilitar a cambalhota fisiológica ou VCE: teoria e prática com gestantes, 
protocolos na gestação, pré-VCE, pós-VCE, situações específicas (gemelares, úteros em formatos não 
usuais etc.); 
- Versão cefálica externa: evidências, protocolos com e sem exercícios, tocolíticos e analgesia, teoria e 
prática; 
- Planejamento do parto pélvico: critérios de elegibilidade segundo as evidências; 
- Consentimento informado nas apresentações pélvicas: teoria e prática de simulação de aplicação dos 
termos BREECH; 
- Mecanismo de parto nas apresentações pélvicas: teoria e prática; 
- Identificação e resolução de distócias do parto pélvico: teoria e prática; 
- Cesárea na apresentação pélvica; 
- Pós-teste presencial; 
- Documentação de competências. 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital/ 

ou online 
 

Obs. Enviar orça-
mento para curso 
on line e in loco 

11 

 ANATOMIA E 
FISIOLOGIA DO 

PARTO 

Enfermeiro 
1 Turma com 9 

alunos sendo en-
fermeiros 

Anatomia ampliada do parto: órgãos, músculos, ossos, ligamentos. 
 Fáscia e integrações com as outras estruturas. Fisiologia hormonal do processo e sua interação com o 
cuidado: prostaglandinas, ocitocina, betaendorfinas, catecolaminas (epinefrina e norepinefrina). 
 Fisiologia ampliada do chamado mecanismo de parto e do expulsivo. 
Tópicos especiais: Glicemia e trabalho de parto; Psiconeuroendocrinologia. 

online 

12 

INTERPRETAÇÃO DE 
CTG PARA ENFERMEI-

ROS OBSTETRAS 

Enfermeiro  
1 Turma com 10 
alunos sendo en-

fermeiros 

Fisiopatologia do sofrimento fetal; Indicação da cardiotocografia: Vantagens e desvantagens; Sistemati-
zação da cardiotocografia; parâmetros avaliados; conceitos de linha de base, aceleração transitória, 
desaceleração e análise e interpretação dos gráficos de cardiotografia 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital/ 

ou on line  
 

Obs. Enviar orça-
mento para curso 
on line e in loco 
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13 

PRÁTICA DE INSER-
ÇÃO / MANUTENÇÃO 
/ RETIRADA DO CATE-

TER DE PICC  

Enfermeiro 
1 Turma com 15 
alunos sendo en-

fermeiros 

Conteúdo Programático 
- Aspectos históricos e legais sobre o PICC; 
- Resolução COFEN; 

- Anatomia vascular (Neonato e criança); 
- Indicação / contraindicação/ Vantagens; 
- Aspectos fisiopatológicos e farmacológicos; 
- Restrições para uso do PICC; 
- Tipos de cateteres / classificação; 
- Identificação e localização do vaso; 
- Vasos para PICC pediátrico e Neonatal; 
- Técnicas de inserção e respectivos cuidados; 
- Forma de mensuração; 
- Estabilização e Dispositivo de segurança; 
- Tipos de curativos e coberturas; 
- Localização do cateter de PICC por método de Radiografia; 
- Principais complicações: identificação e ações pertinentes; 
- Tipos de soluções utilizadas; 
- Técnica de desobstrução; 
- Técnica de remoção do cateter; 
- Cuidados de enfermagem na inserção, manutenção e retirada do cateter; 
- Prevenção de riscos, segurança do paciente e melhores práticas 

IN COMPANY com 
local e lanche por 
conta do hospital 

 

 

O acolhimento das propostas ocorrerá entre os dias 24/03/2022 à 07/04/2022 através do e- mail michele.paixao@fsfx.com.br. 

 
Ipatinga, 24 de Março de 2022. 

 
Michele Paixão 

Analista de Compras 
 

Classificação da informação: Público 

mailto:michele.paixao@fsfx.com.br

