
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: NFR 510078 – O Cuidado em situações agudas  

Professor Responsável:  Dra. Eliane Regina P. Nascimento 

Créditos: 03 (45 horas/aula) 

Semestre: 2014/1 

Local: CCS- Bloco H- Sala 02   

Ementa: O cuidado de enfermagem às pessoas em situações agudas e emergentes de 

saúde 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 – 

-Conhecer os aspectos epidemiológicos das doenças agudas no contexto nacional. 

-Aprofundar o conhecimento sobre a Política Nacional de Atenção as Urgências e 

Emergências. 

-Conhecer o cenário estadual da atenção às urgências e emergências. 

-Propiciar o estudo e reflexão das práticas de cuidado a pessoa em situação aguda  de 

saúde  e de urgência. 

 -Propiciar o estudo e reflexão sobre a organização dos serviços de saúde no cuidado a 

pessoa em situação aguda e de urgência. 

-Discutir sobre a prevenção de acidentes e as estratégias de promoção de saúde a pessoa  

em situações agudas em ambiente hospitalar e domiciliar. 

-Refletir sobre o cuidado paliativo de enfermagem e de saúde a pessoa em situação 

aguda em ambiente hospitalar e domiciliar. 

-Discutir os aspectos éticos no cuidado de enfermagem a pessoa em situação aguda 

grave. 

-Discutir sobre as práticas do cuidado de enfermagem baseado em evidências a pessoa 

em situação  aguda de saúde e métodos de acurácia 

http://www.nfr.ufsc.br/pen


-Conhecer o perfil/tendências das pesquisas de enfermagem relacionadas ao cuidado a 

pessoa em  situação aguda e urgente/emergente. 

Conteúdo: 

Tema 1:As concepções sobre a situação de saúde aguda  e de urgência/emergência  e os 

aspectos epidemiológico das doenças agudas.  

Tema 2: A política nacional de atenção às urgências.  

Tema 3: As estratégias de promoção de saúde em situações agudas e emergentes. 

Tema 4:  O cuidado paliativo a pessoa em situação aguda nos ambientes  de cuidado 

Tema 5: Aspectos éticos no cuidado a pessoa em situação aguda grave.  

Tema 6: As práticas de cuidado baseado em evidências a pessoa em situação aguda   nos 

ambientes de cuidado: métodos de acurácia   

 

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/CONTEÚDO MÉTODO 

14/03 

14:00-

18:00 

 

Introdução à disciplina: Apresentação dos alunos e 

expectativas sobre a disciplina.  Apresentação/discussão  

do  plano de ensino. 

Orientação sobre os seminários e trabalho final da 

disciplina 

Tema 1-As concepções de situação aguda  e de 

urgência/emergência.  

              -Características epidemiológicas das doenças 

agudas  

Aula expositiva 

dialogada 

28/03  

14:00-

18:00 

Tema 2- A Política Nacional de Atenção as Urgências. 

 

Aula expositiva  

Discussão em 

grupo 

fundamentada 

em leitura 

prévia 



11/04  

14:00-

19:00 

Continuação do Tema 2: Rede de atenção às urgências e 

emergências no cenário estadual (Santa Catarina).  

Convidado: Dra. Ana Burigo  (coordenadora da Rede em 

SC). 

Seminário: Perfil das pesquisas nacionais de enfermagem 

sobre atenção as urgências e emergências 

Aula expositiva  

Discussão 

fundamentada 

em leitura 

prévia 

Seminário 

coordenado 

pelo grupo 

25/04 

 14:00-

18:00 

 Tema 3: Promoção da saúde: conhecimentos necessários 

sobre as estratégias da promoção da saúde à pessoa em 

situação aguda  

Profº convidado: Ivonete Terezinha S.B. Heidemann. 

 

Seminário: A prevenção de situações agudas de saúde  

Aula expositiva  

Discussão 

fundamentada 

em leitura 

prévia 

Seminário 

coordenado 

pelo grupo 

09/05 

14:00-

18:00 

Tema 4: O cuidado paliativo a pessoa em situação aguda 

nos ambientes de cuidado 

Convidados: Profª Enfª Bettina Bub; Médica Dra. Lara 

Kretzer; Psicóloga Márcia Lucrécia Lisboa 

 

Seminário: Perfil dos artigos científicos sobre o cuidado 

paliativo a pessoa/família em situação aguda 

Aula expositiva  

Discussão  

fundamentada 

em leitura 

prévia  

Seminário 

coordenado 

pelo grupo  

23/05  

14:00-

18:00 

 Tema 5: Aspectos éticos no cuidado a pessoa em 

situação aguda grave. 

Convidado:   Enfª Profº  Mara Vargas   

 

Seminário: Panorama dos estudos sobre a ética no 

cuidado em situação aguda. 

Aula expositiva  

Discussão 

fundamentada 

em leitura 

prévia 

Seminário 

coordenado 

pelo grupo 

 

06/06 

14:00-

19:00 

Tema 6: As práticas de cuidado baseado em evidências a 

pessoa em situação aguda   nos ambientes de cuidado: 

métodos de acurácia   

 Convidada: Profª  Kátia Bertoncello 

 

Aula expositiva  

Discussão 

fundamentada 

em leitura 

prévia 

Seminário 



Seminário: Panorama dos estudos baseados em 

evidências sobre a prática do cuidado a pessoa em 

situação aguda  

coordenado 

pelo grupo 

20/06 e  

04/07 

14:00-

19:00 

 Atividade não presencial: preparo  do trabalho final sobre 

um tema abordado na disciplina. 

Atividade em 

grupo  

18/07  

14:00-

19:00 

 

Apresentação dos trabalhos:   

Grupo 1-   14:00 às 14:30 

Grupo 2-   14:40 às 15:10 

Grupo 3-   15:20 às  15:50 

Intervalo  

Grupo 4-   16:20 às  16:50 

Grupo 5-   17:00 às   17:30 

 

17:30 -Avaliação da disciplina e encerramento 

Exposição oral 

/discussão 

 

Avaliação: 

A avaliação será realizada durante o desenvolvimento da disciplina. Os estudantes serão 

avaliados quanto a 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, além da entrega do trabalho final em 

forma de artigo de 10 a 15 páginas (espaço 1,5, fonte Times New Roman 12) elaborado 

em grupo de 3 alunos.  
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