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Ementa:

O cuidado de enfermagem a pessoas em situações agudas e emergentes no processo de viver,
adoecer e morrer. Promoção da saúde, prevenção de acidentes. A prática baseada em evidências.

Objetivos:

-Discutir as concepções e determinantes de situação aguda de saúde e de urgência/emergência.
-Aprofundar o conhecimento sobre a Política Nacional de Atenção as Urgências.
-Discutir sobre a prevenção de acidentes e as estratégias de promoção de saúde a pessoa em
situações agudas.
-Discutir os aspectos éticos no cuidado de enfermagem a pessoa em situação aguda grave.
-Aprofundar o conhecimento sobre doação de órgãos e tecidos
-Discutir  acerca do  enfermeiro e o exercício da advocacia do paciente
-Discutir sobre as práticas do cuidado de enfermagem baseado em evidências a pessoa em

Conteúdo:

-As concepções sobre a situação de saúde aguda e de urgência
-A Política Nacional  de Atenção  as Urgências
-As estratégias de promoção de saúde em situações agudas e emergentes.
-Aspectos éticos no cuidado a pessoa em situação aguda grave.
-O que devemos saber sobre doação de órgãos e tecidos
-O exercício da advocacia do enfermeiro ao paciente grave em UTI ou Emergência
-O cuidado de enfermagem  baseado em evidências a pessoa em situação aguda  e método de

Metodologia:

Os conteúdos serão desenvolvidos em encontros quinzenais sob a forma de aula expositivas
dialogadas, discussões em grupo e apresentação de seminários. Uma semana antes de cada aula
os estudantes terão acesso aos textos sobre os temas que serão discutidos em sala.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

15/03
13:30 - 18:30

Introdução à disciplina: Apresentação dos
professores e alunos e expectativas sobre a
disciplina.  Apresentação/discussão  do  plano
de ensino. Orientação sobre os seminários e
trabalho final da disciplina Concepções de
cuidado e situação de urgência/emergência.

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo

1;  20; 22

29/03
13:30 - 18:30

A Política Nacional de Atenção as Urgências  A
Rede de Atenção as Urgências em Santa

Aula expositiva dialogada/
Discussão em grupo Profª
Eliane e  Kátia

6;7;8;9;15;21

12/04
13:30 - 18:30

Dispersão para preparo de seminário Estudo  em dupla orientada pelo
tema do

26/04
13:30 - 18:30

Aspectos éticos no cuidado a pessoa em
situação aguda grave. Profª convidada;
Dulcinéia Schneider Seminário: Dilemas éticos
vivenciados por enfermeiros no cuidado a

Aula expositiva dialogada/
Discussão em grupo

4; 19

10/05
13:30 - 18:30

Promoção da saúde: conhecimentos
necessários sobre as estratégias da promoção
da saúde à pessoa em situação aguda  Profº
convidada: DrºIvonete Heidemann Seminário: A
prevenção de situações agudas de saúde em

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo
Seminário

10; 11; 13;17;18

Disciplina: NFR 510078 - O cuidado em situações agudas
Professores Responsáveis: Dra. Eliane Regina Pereira do Nascimento, Dra. Kátia Cilene
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24/05

13:30 - 17:30

O enfermeiro e o exercício da advocacia do
paciente Profª Dra. Mara Vargas Seminário:
Vivência de enfermeiros acerca da advocacia
do paciente em UTI e/ou Emergência.

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo
Seminário

2;4;12;23

07/06
13:30 - 18:30

Dispersão para preparo do trabalho final da
disciplina

21/06
13:30 - 18:30

O que devemos saber sobre doação de órgãos
e tecidos? Profª Dra. Neide Knihs  Seminário-
Vivência de membros de Comissões Intra-
hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos
para transplante (CIHDOTT)

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo
Seminário

5;24

05/07
13:30 - 19:30

As práticas de cuidado baseada em evidências
a pessoa em situação aguda nos ambientes de
cuidado: métodos de acurácia  Profª Kátia
Bertoncello. Encerramento e avaliação da

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo

3;14;16

Avaliação:

A avaliação será realizada durante o desenvolvimento da disciplina. Os estudantes serão avaliados
quanto à presença nas aulas; participação e envolvimento nos encontros  demonstrando leitura e
reflexão dos textos recomendados; organização e apresentação do seminário e do trabalho final da
disciplina. Entrega do trabalho final impresso em 10 a 15 páginas (espaço 1,5, fonte Times New

Bibliografia Obrigatória:

1. ACOSTA, A.M; LIMA,M.A.D.S. Usuários frequentes de serviço de emergência: fatores
associados e motivos de busca por atendimento. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão
Preto, v.23, n.2, p.337-344, abr. 2015.Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692015000200021&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 13 fev. 2017

2. AL SHAMMARI, F. et al. Nurses’ professional values on patient care provisions and decisions.
J. nurs. educ. pract., v. 7, n. 9, p. 78-84, 2017.

3. ARRUDA L.P; GOMES, E.B; DIOGO J. L et al. Evidências científicas do cuidado de
enfermagem acerca da segurança do paciente: revisão integrativa. Rev enferm UFPE, v.8,
n.7, p.2107-14, 2014.

4. BAGHERIAN, B. et al. Effects of technology on nursing care and caring attributes of a sample
of Iranian critical care nurses. Intensive crit. care nurs. v. 39, p. 18–27, abr., 2017.

5. BARRETO, B.S. et al. Fatores relacionados à não doação de órgãos de potenciais doadores
no estado de Sergipe, Brasil. Rev. Bras. Pesq. Saúde, Vitória, v. 18, n. 3, p.40-48, set. 2016.

6. BRASIL.Ministério da Saúde. Portaria 2922, de 02 de dezembro de 2008. Estabelece
diretrizes para o fortalecimento e implementação do componente de “Organização de redes
loco-regionais de atenção integral às urgências” da Política Nacional de Atenção às
Urgências. Ministério da Saúde, 2008.

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria m.1600 de 7 de julho de 2011. Reformula a Política
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema
Único de Saúde (SUS). Ministério da Saúde, Brasília (DF), 2011

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução n.443, de 9 de junho de 2011. Aprova a
conformação da Rede de Urgência e Emergência (RUE) e a criação da Força Nacional de
Saúde do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). Brasília (DF), 2011.

9. BRASIL.Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de
Humanização de Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos
serviços de urgência. Brasília, Brasil. Ministério da Saúde; 2009.

10. BUSS, P.M.,CARVALHO, A.I. Desenvolvimento da promoção da saúde no Brasil nos últimos
vinte anos (1988-2008). Ciência & Saúde Coletiva, v.14, n.6, p.2305-2316, 2009.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PLANO DE ENSINO
11. CASTRO, G.LT et al . Proposta de passos para a segurança do paciente no atendimento pré-

hospitalar móvel. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 27, n. 3, e3810016, 2018 .
Disponível em  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072018000300309&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 nov. 2018.

12. D’ÁVILA, L. S.; SALIBA, G. R. A efetivação do direito à saúde e sua interface com a justiça
social. Rev. direito sanit., v. 17, n. 3, p. 15-38, 2017.

13. DUARTE, S. C. M. et al . O erro humano no cotidiano da assistência de enfermagem em
terapia intensiva. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 23, n. 6, p.1074-1081, dez.
2015.Disponível em  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692015000601074&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 fev. 2017.

14. GIMENES, F. R. E. et al . Identificação de intervenções de enfermagem associadas à
acurácia dos diagnósticos de enfermagem para pacientes com cirrose hepática. Rev. Latino-
Am. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 25, e2933, 2017 . Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692017000100373&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 fev. 2018. Epub 21-Set-2017.
http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2016.2933.

15. HERMIDA, P.M.V et al . Acolhimento com classificação de risco em unidade de pronto
atendimento: estudo avaliativo. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 52, e03318, 2018 .
Disponível em  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342018000100400&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 nov. 2018. Epub 12-Abr-2018.

16. KARINO, M.E; FELLI, V.E.A. Enfermagem baseada em evidências: avanços e inovações em
revisões sistemáticas. Cienc Cuid Saude , v. 11(suplem.), p.11-15, 2012

17. LOPES, M.S.V; SARAIVA, K. R.O; FERNANDES, A. F. C; XIMENES, L.B. Análise do conceito
de promoção da saúde. Texto Contexto Enferm, v.19, n.3, p.461-468, , 2010.

18. MINUZZI, A. P; SALUM, N. C; LOCKS, M.O.H. Avaliação da cultura de segurança do paciente
em terapia intensiva na perspectiva da equipe de saúde. Texto contexto - enferm.
Florianópolis, v. 25, n. 2, 2016. Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072016000200313&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 fev. 2017. Epub 27-Jun-2016.

19. MOTTA, L. C. S. et al . Tomada de decisão em (bio)ética clínica: abordagens
contemporâneas. Rev. bioét., v. 24, n. 2, p. 304-14, 2016.

20. NEVES, A.C.M. e colab. Perfil das vítimas de violências e acidentes atendidas em serviços de
urgência e emergência do Sistema Único de Saúde em capitais brasileiras – 2011. Epidemiol.
Serv. Saúde, Brasília, v.22, n.4, p. 587-596, 2013.

21. OLIVEIRA, J.L.C. et al .Acolhimento com classificação de risco: percepções de usuários de
uma unidade de pronto atendimento. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v.26, n.1,
2017.Disponível em  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072017000100301&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 fev. 2017. Epub 06-Fev-2017.

22. UNA-SUS/UFMA. Redes de atenção à saúde: Rede de Atenção às Urgências e Emergências
no Âmbito do Sistema Único de Saúde. Org. Oliveira, A E.F; Araújo, F. L. S. M.; Garcia, P.T. .
São Luís: EDUFMA, 2018.

23. VARGAS, M.A.O.; RAMOS, F.R.S.; SCHNEIDER, D.G. et al. Internação por ordem judicial:
dilemas éticos vivenciados por enfermeiros. Rev Gaúcha Enferm, v. 34 n.1, 2013

24. VIEIRA, M. S.; NOGUEIRA, L.T. O processo de trabalho no contexto da doação de órgãos e
tecidos. Revista Enfermagem Uerj, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p.825-831, 18 fev. 2016.
Disponível em:  /www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/11744/16200>. Acesso em: 01 jan.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PLANO DE ENSINO
Bibliografia Complementar

BARROS, R.E.M; TUNG, T.C.; MARI, J.J. Serviços de emergência psiquiátrica e suas
relações com a rede de saúde mental Brasileira. Rev. Bras. Psiquiatr.,São Paulo, v.32, supl.2,
p.S71-S77, out. 2010.Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151644462010000600003&lng=pt&nrm=iso
>. acessos em 13 fev. 2017
GOLDWASSER, R.S. et al. Dificuldades de acesso e estimativas de leitos públicos para
unidades de terapia intensiva no estado do Rio de Janeiro. Rev. saúde pública., v. 50, p. 1-10,
2016.
INOUE, K. C. et al . Avaliação da qualidade da Classificação de Risco nos Serviços de
Emergência. Acta paul. enferm., São Paulo,v.28, n.5, p.420-425, ago. 2015. Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21002015000500420&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 fev. 2017.
SCHNEIDER, D.G. Discursos profissionais e deliberação moral: análise a partir de processos
éticos de enfermagem. 2010. 171p. Tese (Doutorado). -Programa de Pós Graduação em
Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 2010.

(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


