
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina: NFR 510078 - O cuidado em situações agudas 
Professoras: Dra. Eliane Regina Pereira do Nascimento e Dra. Daniele Delacanal Lazzari 

Créditos: 3 (45 horas/aula), sendo 22h on-line e 23h presenciais.  

Semestre: 2022/01 

 

Ementa Geral: 
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: 
- 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 sobre as práticas do cuidado de enfermagem baseado em evidências a pessoa em situação 

aguda de saúde 

- Aprofundar o conhecimento sobre atenção a pessoa em crise em saúde mental 

- Discutir sobre segurança do paciente em situação aguda 

 
Conteúdos: 

A Política Nacional de Atenção as Urgências. Rede 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. 

Doação de órgãos e tecidos. 

Enfermagem baseada em evidências a pessoa em situação aguda. 



Atenção a pessoa em crise em saúde mental. 

Segurança do paciente no cuidado extra e intra-hospitalar 

 
Metodologia:  

“Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, enquanto durar a pandemia do novo 

coronavírus-COVID -19, em atenção à 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 à tal excepcionalidade, e se tenha alteração na modalidade de ensino, ou seja, se 

torne presencial ou híbrido, os professores responsáveis pela disciplina, realizarão ajustes no plano 

de ensino em comum acordo com os alunos”. 

          Os conteúdos serão desenvolvidos em encontros semanais de modo híbrido (presenciais e 

online). Quando online, haverá encontros síncronos e assíncronos. Nos encontros presenciais e 

síncronos as aulas serão expositivas dialogadas, discussões em grupo e apresentação de 

seminários, com recurso multimídia e plataforma Google Meet respectivamente. Os momentos 

assíncronos serão para a leitura e reflexão de textos que subsidiarão as aulas presenciais e 

síncronas. 

 

 

Cronograma/Atividades previstas: 
 
DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO                MÉTODO LEITURA 

RECOMEN
DADA 

 
 

17/03 
 
 

17:00 - 
21:00 

 
4h 

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.  
 
Formação dos grupos/temas para a 
apresentação dos seminários.  
 
Tema: A Política Nacional de 
Atenção as Urgências;  
A Rede de Atenção as Urgências  
Profª Dra. Eliane e Daniele 

Atividade síncrona (17-20h) Aula 
expositiva-dialogada  
 
Discussão em grupo  
Recurso: Plataforma Google 
Meet   
 
 
-Atividade assíncrona das 20h 
às 21h:  
Leitura de textos para a próxima 
aula, disponibilizados na 
plataforma Moodle 

 
1, 4 

24/03 
17:00 - 
21:00 
 

 
Livre para preparo de seminário 

As professoras da disciplina 
estarão disponíveis para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre o seminário, com 

 



4h agendamento prévio com os 
alunos.  
 



 
 

31/03 
 
17:00 - 
21:00 

 
4h 

 
Tema: Cuidado baseado em 
evidências: à pessoa em situação 
aguda  
 
 
 
Profª Dra. Eliane e Daniele 
 
 
 

Atividade síncrona (17-20h) 
Aula expositiva 
dialogada  
Discussão em grupo  
Recurso: Plataforma Google 
Meet – 
 
 
Atividade assíncrona das 20h às 
21h: Leitura de textos para a 
próxima aula, disponibilizados 
na plataforma Moodle 
 

2, 5, 15 

 
 

07/04  
 

17:00 - 
21:00 

 
4h 

Tema:  Aspectos éticos no 
cuidado à pessoa em situação 
aguda  
Convidado: representante do 
Coren/SC à confirmar 
 
 
Seminário: Dilemas éticos 
vivenciados pela equipe 
multiprofissional no cuidado a 
pessoa em situação aguda  
 

-Atividade síncrona(17-20h) 
Aula expositiva 
Dialogada, Discussão em grupo  
Apresentação de seminário 
 Recurso: plataforma Google 
Meet. 
  
 
-Atividade assíncrona das 20h 
às 21h: Leitura de textos para a 
próxima aula, disponibilizados 
na plataforma Moodle 
 

 
9, 13, 17 

 
18/04  

 
17:00 - 
21:00 

 
4h 

 
 
 
Livre para preparo dos seminários 
 

As professoras da disciplina 
estarão disponíveis para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre o seminário, com 
agendamento prévio com os 
alunos.  
 

 
 
 

 
 
 

28/04  
 

17:00 - 
21:00 

 
4h 

Tema:  Promoção da   saúde:  
conhecimentos necessários sobre 
as estratégias da promoção da 
saúde à pessoa em situação 
aguda  
Convidada: Profª Michelle K 
Durand 
 
Seminário: A prevenção de 
situações agudas de saúde em 
ambiente domiciliar e hospitalar. 

-Atividade Síncrona(17-20h) 
Aula expositiva/dialogada/ 
Discussão em grupo. 
Apresentação do Seminário. 
Recurso: Plataforma Google 
Meet  
 
 
Atividade assíncrona das 20h às 
21h: Leitura de textos para as 
próximas aulas (12 e 19/05), 
disponibilizados na plataforma 
Moodle. 
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05/05  
 

17:00 - 
20:00 

 

 
 
 
 
Livre para preparo dos seminários 

 
As professoras da disciplina 
estarão disponíveis para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre o seminário, com 
agendamento prévio com os 
alunos.  

 
 
 
 
 



3h  

 
 

12/05 
 

17:00 - 
21:00 

 
4h 

Tema: Doação de Órgãos e 
Tecidos  
Convidada: Enfª Silvana S. 
Wagner 
 
 
 
Seminário: experiência dos 
profissionais das comissões de 
doação de órgãos e tecidos. 
 

Aula presencial no CCS.  
Aula expositiva/dialogada 
Discussão em grupo,  
Recurso: multimídia    
 
 
 
 

 
3, 14, 16 
 
 

 
 

19/05  
 

17:00 - 
20:00 

 
3h 

 
Tema: Emergências psiquiátricas: 
atenção à pessoa em crise 
Convidado: Enfº Ddo. Nelson 
Júnior Cardoso da Silva 
 
 
Seminário: Vivência de 
profissionais de saúde na 
atenção a pessoa em crise em 
saúde  

 
Atividade síncrona (17h às 20h) 
Aula expositiva/dialogada/ 
Discussão em grupo  
Recurso: Plataforma Google 
Meet 
 
 
-Apresentação do Seminário  
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26/05 
 

 17:00 - 
21:00 

 
4h 

 
 
Segurança do paciente em 
situação aguda de saúde.  
Profs. Eliane e Daniele 
 
 
 

Aula presencial no CCS 
expositiva/dialogada/ Discussão 
em grupo. Recurso: multimídia 
 
  

 
 
 
6, 7, 8, 12 

 
02/06  

 
17:00 - 
21:00 

 
4h 

 
Segurança do paciente em 
situação aguda de saúde no 
ambiente extra-hospitalar 
 
Convidados: a confirmar 

 
Aula presencial no CCS 
expositiva/dialogada/ Discussão 
em grupo. Recurso: multimídia 
 

 

 
09/06 

 
17:00 
20:00 

 
 

3h 

 
Apresentação do seminário 
Segurança do paciente no 
ambiente intra  hospitalar  
 
 
Encerramento/Avaliação da 
disciplina 

 
Atividade síncrona: aula 
expositiva/dialogada/ Discussão 
em grupo.  
Recurso: Plataforma Google 
Meet 
 

 

 

Avaliação dos alunos: 

          A avaliação será realizada durante o desenvolvimento da disciplina, nas atividades presenciais 

em sala de aula, atividades síncronas e assíncronas. Os estudantes serão avaliados quanto: à 



presença nas aulas síncronas, por meio da plataforma Moodle e em sala de aula por chamada:  

participação e envolvimento nos encontros síncronos e presenciais, demonstrando leitura e reflexão 

dos textos recomendados;   organização e apresentação do seminário e entrega do trabalho final da 

disciplina sobre um dos temas abordados em aula. O trabalho deverá ter de 10 a 15 páginas (espaço 

1,5, fonte Times New Roman 12), elaborado em grupo de três  alunos (três grupos) e um grupo de 

quatro alunos, enviado para o e-mail do professor que irá corrigir. 

 

 

Bibliografia Obrigatória: 
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 

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 

BARRETO, B.S.; SANTANA, R. J. B.; NOGUEIRA, E. C. 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 

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, 2011. Diário Oficial da União, Brasília, (DFG), 08 jul. 2011b. Seção 1, 

p.69 

CAMARGO, F.C.; IWAMOTO, H.H.; GALVÃO, C.M. et al. Modelos para a implementação da prática 

baseada em evidências na enfermagem hospitalar: revisão narrativa. Texto contexto - enferm., 

Florianópolis, v. 26, n. 4, e2070017, 2017 . Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072017000400501&lng=pt&nrm=iso. acesso em 19 fev. 2020. Epub 08-Jan-2018. 

CARVALHO, P.A.; AMORIM, F.F.; CASULARI, L.A., et al. Cultura de segurança na percepção dos 

profissionais de saúde de hospitais públicos. Rev Saude Publica. 2021;55:56. Disponível em 

https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/190502/175801. Acesso em 21.11.2021 

CARVALHO, P.R.; FERRAZ, E.S.D. ; TEIXEIRA, C.C. et al. . Participação do paciente na segurança 

do cuidado: percepção de profissionais da Atenção Primária à Saúde. Rev Bras Enferm. 2021;74(2): 

e20200773 1. Disponível em https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0773. Acesso em 21.11.2021 

CASTRO, G.L.T 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. 

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. 

DIAS, M. K; FERIGATO, S.H.; FERNANDES, A.D.S.A. Atenção à Crise em saúde mental: 

centralização e descentralização das práticas. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, n. 2, p. 

595-602, fev. 2020 . Disponível em /www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid= S1413- 

81232020000200595&lng=pt&nrm=iso. acessos em 18 fev. 2020 

MENDES, R.; FERNANDEZ, J.C. A. Promoção da saúde e participação: abordagens e indagações. 

SAÚDE DEBATE, V. 40, N. 108, P. 190-203, JAN-MAR 2016. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042016000100190&lng=pt&tlng=pt. 

Acesso em 22,11.2021 

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. acessos em 13 fev. 2017. Epub 27-Jun-2016 

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 

NOGUEIRA, M. A.; FLEXA, J.K.M.; MONTELO, I.R., et al . Doação de orgãos e tecido para 

transplantes: reflexões teóricas. Revista Recien, v.7, n.20, 2017. Disponível em 

https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/226/pdf_1. Acesso em 22.11.2021 

SCHNEIDER, L.R; PEREIRA, R.P.G; FERRAZ, L. A prática baseada em evidência no contexto da 

Atenção Primária à Saúde. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 42, n. 118, p. 594- 605, set. 2018 . 

Disponível em /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 

11042018000300594&lng=pt&nrm=iso. acessos em 19 fev. 2020. https://doi.org/10.1590/0103-

1104201811804 


