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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.
Será desenvolvido por meio de plataforma digital
-Aprofundar o conhecimento sobre a Política Nacional de Atenção as Urgências. Será
desenvolvido por meio de plataforma digital
-Discutir sobre a prevenção de acidentes e as estratégias de promoção de saúde a pessoa em
situações agudas. Será desenvolvido por meio de plataforma digital
-Discutir os aspectos éticos no cuidado de enfermagem a pessoa em situação aguda grave.Será
desenvolvido por meio de plataforma digital
-Aprofundar o conhecimento sobre doação de órgãos e tecidos. Será desenvolvido por meio de
plataforma digital
-Discutir sobre as práticas do cuidado de enfermagem baseado em evidências a pessoa em
situação aguda de saúde .Será desenvolvido por meio de plataforma digital
-Aprofundar o conhecimento sobre atenção a pessoa em crise em saúde mental. Desenvolvido por
meio da plataforma digital

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 cuidado de enfermagem  baseado em evidências a pessoa em situação aguda
-  Atenção a pessoa em crise em saúde mental

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 e a Resolução 140/2020/CUn, de 24 de
julho de 2020”.

Os conteúdos serão desenvolvidos em encontros quinzenais online, síncronas e assíncronas. Os
encontros síncronos serão     sob a forma de aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo e
apresentação de seminários,  com auxilio da plataforma RNP. As aulas assíncronas serão para a
leitura e reflexão de textos que subsidiarão as aulas síncronas,  preparo para os seminários e
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04/09

13:30 - 21:30

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  Temas: Concepções
de cuidado e cuidado em situação aguda de
saúde  A Política Nacional de Atenção as
Urgências  A Rede de Atenção as Urgências

Atividade Assíncrona que deve
ser realizada antes do
momento síncrono: Leitura de
textos disponibilizado na
plataforma Moodle sobre a
Política Nacional de Atenção
às Urgências  e Rede de
atenção às Urgências.
Atividade síncrona:   aula
expositiva dialogada/Discussão
em grupo com auxilio da

1, 6, 7,15  para
essa aula e 3, 8,
16 para a

18/09
13:30 - 21:30

Tema: Enfermagem baseada em evidências:
cuidados à pessoa em situação aguda

Atividade Síncrona: Discussão
em grupo sobre Política
Nacional de Atenção as
Urgência e Rede de Atenção
as Urgências.  Aula expositiva
dialogada Recurso: Plataforma
RNP  2. Atividade Assíncrona:
Leitura de textos  sobre A ética
no cuidado a pessoa em
situação aguda.  Preparo para

4,10,12,14,17
para o tema da
próxima aula

02/10
13:30 - 21:30

Tema: Aspectos éticos no cuidado à pessoa em
situação aguda. Convidado:    Seminário:
Dilemas éticos vivenciados por enfermeiros no
cuidado a pessoa em situação aguda

Atividade Síncrona: Aula
expositiva dialogada/
Discussão em grupo  Recurso:
Plataforma RNP  Apresentação
do Seminário  2. Assíncrona:
Leitura de textos
disponibilizado na plataforma
Moodle sobre promoção da

2,8,13 para o
tema da próxima

16/10
13:30 - 21:30

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

Atividade Síncrona: Aula
expositiva/dialogada/
Discussão em grupo Recurso:
Plataforma RNP Apresentação
do Seminário  2. Atividade
assíncrona: Leitura de textos
sobre crise em saúde  mental
disponibilizado na plataforma
Moodle  Preparo para

11 para a
próxima aula

30/10
14:30 - 21:30

Tema: Emergências psiquiátricas: atenção à
pessoa em crise  Convidados:   Seminário:
Vivência de profissionais de saúde na atenção
a pessoa em crise em saúde

Atividade Síncrona: Aula
expositiva/dialApresentação do
Seminário com auxilio da
plataforma RNP. 2. Atividade
assíncrona: Leitura de textos
sobre doação de órgãos e
tecidos disponibilizado na
plataformaogada/ Discussão
em grupo  Moodle   Preparo
para seminário

5, 9,18 para a
próxima aula

13/11
14:30 - 20:30

Doação de Órgãos e Tecidos em tempo de
COVID-19  Convidado: Seminário: experiência
dos profissionais das comissões de doação de
órgãos em tempos da COVID 19

Aula expositiva
dialogada/Discussão em grupo
Seminário  Plataforma RNP

Avaliação:

A avaliação será realizada durante o desenvolvimento da disciplina, nas atividades  síncronas e
assíncronas. Os estudantes serão avaliados quanto à presença nas aulas síncronas,por meio da
plataforma moodle; participação e envolvimento nos encontros síncronos  demonstrando leitura e
reflexão dos textos recomendados, realizadas nos encontros assíncronos,  e durante os encontros
síncronos  por meio de expressão verbal com microfone (recurso da plataforma)  e/ou escrevendo
nota  no chat ; organização  e apresentação do seminário e do trabalho final da disciplina com o
recurso disponibilizado pela disciplina . Entrega do trabalho final impresso em 10 a 15 páginas
(espaço 1,5, fonte Times New Roman 12) elaborado em dupla de alunos e enviado para o e-mail
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