
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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PLANO DE ENSINO 

 
Disciplina: NFR510073 - O cuidado em situações crônicas 

Professor: Dra. Betina Horner Schlindwein Meirelles, Dra. Angela Maria Alvarez, Dra. Maria Fernanda B. N. A 

Costa 

Créditos: 3 

Semestre: 2022/1 

Ementa Geral: 

O cuidado de enfermagem a pessoas em condição crônica no processo de viver, adoecer e morrer. Concepções 

que fundamentam o cuidado às pessoas grupos e comunidades. O cuidado no envelhecimento humano. 

Promoção da saúde e qualidade de vida. 

Objetivos: 

1 - Discutir e propiciar o estudo sobre a situação crônica de saúde no processo de viver humano sob o olhar 

biológico, filosófico e dimensões políticas e éticas. O conceito e concepções sobre saúde e doença crônica (atual 

e pregressa); 

2- Conhecer e refletir acerca do viver saudável em situações crônicas, nas incapacidades e no processo de 

envelhecimento; 

3- Discutir o processo de autodeterminação dos seres humanos, nos processos de cuidado (autocuidado, 

enfrentamento, resiliência, superação, empoderamento); 

4 - Propiciar o estudo e a reflexão acerca do perfil demográfico e de morbimortalidade nas situações crônicas 

da população brasileira, relacionando com o contexto internacional; 

5- Propiciar o estudo e a reflexão sobre as situações crônicas e do envelhecimento no viver em família e/ou 

grupos e nas dimensões da cultura, de gênero e das relações com o trabalho na sociedade; 

6- Propiciar o estudo e a reflexão acerca do cuidado e práticas de saúde ao ser humano nas situações crônicas 

e envelhecimento. Sistema de saúde e organização dos serviços de saúde / gestão do cuidado em doença 

crônica; 

7– Identificar as principais tendências em pesquisas e as perspectivas de estudos relacionadas às situações 

crônicas e o envelhecimento humano. 

Conteúdo: 

Conceituação sobre saúde e doença crônica. Aspectos epidemiológicos, demográficos e novos desafios. Políticas 

públicas para o cuidado nas situações crônicas envelhecimento. Cuidado e serviços de saúde. Sistema/serviços 

de saúde. O processo de autodeterminação dos seres humanos nos processos de cuidado. Formas de 

intervenção do enfermeiro/cuidado em saúde a indivíduos, grupos, comunidade e família. Tendências das 

pesquisas em situações crônicas e envelhecimento. 

Metodologia: 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 

aulas em meio digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus-COVID -19, em atenção a Portaria MEC 

544, de junho de 2020, a Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020 e a Portaria Normativa nº 

405/2021/GR, de 16 de agosto de 2021. Cabe destacar, que caso haja alguma alteração das Normativas ou 

Resoluções do CUn da UFSC quanto a tal excepcionalidade, e se tenha alteração na modalidade de ensino, os 

professores responsáveis pela disciplina realizarão ajustes no plano de ensino em comum acordo com os alunos. 

A disciplina será ofertada baseada em estratégias metodológicas ativas e participativas, desenvolvidas de 
forma virtual, em atividades online síncronas/assíncronas e presenciais. Apresentação de conteúdos de forma 
expositiva e dialogada. Indicação de leituras dirigidas. Fórum de discussões temáticas. Trabalhos em equipe 
orientados pelas professoras responsáveis. Apresentação dos Fóruns pelos alunos. Produção textual em 
grupo como produto final da disciplina. 

 

 



Cronograma/Atividades previstas: 

 

 

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA 
RECOMENDADA 

 
 
 

 
16/03 
17:00 - 

20:00 

Recepção dos alunos e apresentação da d i sc i p l i na  e dos 
p a r t i c i p an t es  (professores e alunos). Conceituação sobre 
saúde e doença crônica, hoje e ao longo da história sob diversos 
olhares: biológico, filosófico e dimensões políticas e éticas. 
Metáforas e narrativas sociais sobre a situação crônica: os 
significados da saúde/doença; características da Doença crônica 
/ Condição crônica / Situação crônica DCNT / DCT 

Abertura, apresentação dos participantes e da 

ement a  da d i s c i p l i n a .  • Apresentação e 

discussão do programa e organização do 

funcionamento da disciplina  

 

Atividade síncrona: Sala de aula virtual. Acesso 

via link 

 
 

Referencia 12 

 

30/03 
17:00 - 

20:00 

Aspectos epidemiológicos, demográficos 

e no v os  d e s a f i o s :  T r a n s i ç ã o  epidemiológica e 

demográfica e a doença crônica. 

Leitura dos textos indicados Exposição 

Dialogada.  

 

Atividade síncrona: sala de aula virtual. Acesso 

via link. 

Profas. Fernanda e Ângela 

 
Referências 1, 18, 
20, 22 

 

06/04 
17:00 - 

20:00 

 

Risco e vulnerabilidade nas situações crônicas / Incapacidades/ 

prevenção. 

Leitura dos textos indicados Exposição 

Dialogada.  

 

Atividade síncrona: Sala de aula virtual. Acesso 

via link.  

Profas. Betina e Angela 

 
Referências 2. 4, 
12, 18 

13/04 
17:00 - 

20:00 

 
Atividade Individual..  
 

Atividade o n l i n e  Assíncrona  
 
Leitura individual dos textos, elaboração e 
reposta de questões 

 

Referência 12, 18, 
22 

 

20/04 
17:00 - 

20:00 

 

Atividade Individual – Atividade assíncrona para orientação e 

elaboração dos Fóruns 

Atividade o n l i n e  Assíncrona  

 

Agendamento de horário com as 

professoras responsáveis pelos fóruns e 

respectivos alunos dos grupos. 

 
Todas 

 

27/04 
17:00 - 

21:00 

Cu idado  e  se rv iços   de  saúde.   

Sistema/serviços de saúde- Níveis e contextos da prestação de 

cuidados em saúde: Cuidados primários, secundários e terciários. 

Leitura dos textos indicados • Fórum de 

Discussão 2  

ATIVIDADE PRESENCIAL 

Referências 5, 6, 9, 
12, 15, 24, 26 
 

04/05 
17:00 - 

21:00 

Políticas  públicas  para  o  cuidado  nas 

situações crônicas e envelhecimento. Promoção da Saúde e 

Prevenção de Doenças crônicas 

Leitura dos textos indicados • Fórum de 

Discussão 1  

ATIVIDADE PRESENCIAL 

Referências 5, 6, 7, 
8, 16, 27 

11/05 
17:00 - 

21:00 
 

Articulação  contextos  /profissionais. 

Cuidados inovadores (OMS). O processo de 

au todeterminação  dos seres humanos, nos processos de 

cuidado (autocuidado, itinerário terapêutico, enfrentamento, 

resiliência, superação, empoderamento). 

Leitura dos textos indicados • Fórum de 

Discussão 3  

ATIVIDADE PRESENCIAL 

 

Referências 3, 10, 
21, 24, 25 
 

 

 
18/05 
17:00 - 

21:00 
 

F o r m a s  de   i n t e r v e n ç ã o   do  

enfe rmei ro/cu idado  em saúde a indivíduos, grupos e 

comunidade. A família cuidadora. 

Leitura dos textos indicados • Fórum de 

Discussão 4  

ATIVIDADE PRESENCIAL 
 

Referências 10, 15, 
16, 17, 24, 25 
 

 

25/05 
17:00 - 

19:00 

 

Atividade o n l i n e  Assíncrona   - Orientação para elaboração 

do trabalho final 
Atividade o n l i n e  Assíncrona  

Reunião dos professores e respectivos alunos 

dos grupos 

Todas 
 

01/06 
17:00 - 

21:00 

Tendências das pesquisas em situações 

crônicas e envelhecimento: - Pesquisa quanti x quali - Aspectos 

metodológicos - Prioridades em pesquisa/OMS 

Leitura dos textos indicados.  
PAINEL com professores e convidados.  

 

ATIVIDADE PRESENCIAL 

Referências 11, 23 
e Complementares 
8,9, 12 

 

08/06 
17:00 - 

20:00 

 

Atividade Assíncrona  para elaboração do trabalho final Atividade o n l i n e  Assíncrona  

Reunião dos alunos dos fóruns nos 

respectivos alunos dos grupos. 

Todas 

 

15/06 
17:00 - 

20:00 

Socialização dos resultados. 
Grupos responsáveis pela síntese dos 

fóruns de discussão e apresentação do 

trabalho final  

ATIVIDADE PRESENCIAL 

 

Todas 

22/06 
17:00 - 

19:00 

 

Avaliação da disciplina 
 

Atividade Síncrona: Sala de aula virtual. 

Acesso via link 

Todas 
 



 

Avaliação: 

A avaliação será feita considerando os parâmetros: 

1. Participação em atividades Sincronas: nas aulas virtuais previstas no programa: contribuições nas discussões 

com base nas leituras, apresentação dos Fóruns em atividades presenciais. 

 

2. Participação em atividades Assíncronas: 

- Leituras dos textos, organização dos Fóruns distribuídos em 4 grupos (constituídos por 3 a 4 alunos/grupo) e 

preparo do material para apresentação e trabalho escrito final; 

- Elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina: texto elaborado com reflexão teórica consistente, 

desenvolvido em grupo segundo tema do seu Fórum e orientado pelas professoras da disciplina (10 a 15 paginas), 

organizado na forma de artigo científico, com vistas à futura publicação conjunta com orientadores e professores 

da disciplina. 
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https://www.scielo.br/pdf/tce/v27n4/0104-0707-tce-27-04-e4300016.pdf. Acesso em: 22 mar. 2021. 

14. LANZONI G.M.M. et al. Revascularização miocárdica: referência e contra referência do paciente em uma 

instituição hospitalar. Texto Contexto Enferm. v. 27, n. 4, p. 3-10, 2018. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072018004730016. Acesso em: 28 mar. 2021. 

15. LINI, E.V.; PORTELLA, M.R.; DORING, M. Fatores associados à institucionalização de idosos: estudo 

caso-controle. Rev. bras. geriatr. gerontol., v.19, n.6, p. 1004-1014, nov.-dez. 2016. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n6/pt_1809-9823-rbgg-19-06-01004.pdf. Acesso em: 30 mar. 2021. 

16. MACHADO, B. M.; DADDAHB, D. F.; KEBBEA, L. M.. Cuidadores de familiares com doenças crônicas: 

estratégias de enfrentamento utilizadas no cotidiano. Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos, v. 26, n. 2, p. 299- 

313, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1188. Acesso em: 31 mar. 2021. 

17. MALTA, D. C. et al. Estilos de vida da população brasileira: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde. 

Epidemio l .  Serv.  Saúde [on l ine] ,  v.24,  n.2,  p. 217-226,  2015.  D ispon íve l  em: 

http://dx.doi.org/10.5123/S1679-497420150002000004. Acesso em: 31 mar.2021. 

18. MENDONÇA, F.de F.; NUNES, E. de F.; ALMEIDA, E.P.de . Atividades participativas em grupos de 

educação em saúde para doentes crônicos. Cad. saúde colet. [online], v.22, n.2, p. 200-204, 2014. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1590/1414-462X201400020014. Acesso em: 31 mar.2021. 

19. MIRANDA, G.M.D.; MENDES, A. da C.G.; SILVA, A.L.A. da.; O envelhecimento populacional brasileiro: 

desafios e consequências sociais atuais e futuras. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. Rio de Janeiro, v.3 .n.19, 

p.507-519. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n3/pt_1809-9823-rbgg-19-03-00507.pdf. 

Acesso em: 30 mar. 2021. http://dx.doi.org/10.1590/1809-98232016019.150140 

20. ROCHA, A. C. A. L. da e CIOSAK, S. I.. Doença Crônica no Idoso: Espiritualidade e Enfrentamento. Rev.  

esc. enferm.  USP [on l ine] ,  v.48,  n. spe2, p. 87-93, 2014.  Disponíve l  em: 

https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48nspe2/pt_0080-6234-reeusp-48-nspe2-00087.pdf . Acesso em: 30 mar. 

2021. 

21. SCHRAMM, J. M. A., et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. Rev. 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.9, n.4, p. 897-908, 2004. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000400011. Acesso em: 22 mar. 

2021. 

22. SCHWAB, G. L. et al. Percepção de inovações na atenção às Doenças/Condições Crônicas: uma 

pesquisa avaliativa em Curitiba. Saúde debate [online], v.38, n.spe, p. 307-318, 2014. ISSN 0103-1104. 

http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S023. 

23. SILVEIRA, A. da; FAVERO, N. B.; SILVA, J. H. da; RODRIGUES, D. P.; CAURIO, A. P. C. Pacientes em 

Condições Crônicas de Saúde Cotidiano de Cuidado Domiciliar. Revista Contexto & Saúde. v.19, n. 36, p . 

3 9 - 4 5 , j a n . - j u n . 2 0 1 9 . D i s p o n í v e l e m : 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/7501. Acesso em: 30 mar.2021. 

24. TAVARES, N.U.L; BERTOLDI, A.; MENGUE, S. S. et al. Fatores associados à baixa adesão ao 

tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil. Rev Saúde Pública, São Paulo, v.50, Supl.2, nov. 

2016. DOI:10.1590/S1518-8787.2016050006150 1. 

25. WHO – World Health Organization. 2013-2020 - Action Plan for the global strategy for the prevention and 

control of noncommunicable diseases. Geneva, SWTZ : WHO, 2013. 55p. Disponível em: 

https://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/. Acesso em: 22 mar. 2021. 

26. WHO– World Health Organization. 2014 - Global status report on noncommunicable diseases. Geneve, 

SWT: WHO Library. 2014. 298p. Disponível em: https://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report- 

2014/en/. Acesso em 22 mar.2021. 
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