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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF127 
Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar 

e Suporte Básico de Vida 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 54h 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 36h 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18h 

 

7º 

 

EMENTA 

A disciplina visa oferecer conhecimentos e desenvolver habilidades para a assistência de 

enfermagem a indivíduos em situações de urgência e emergência, considerando o perfil 

epidemiológico e os problemas agudos em nível pré-hospitalar móvel, e Suporte básico de 

Vida, na perspectiva da Política Nacional de Atenção as Urgências. 

 

OBJETIVOS 

� Desenvolver conhecimentos sobre os métodos de assistência em situações de 

urgência; 

�  Estabelecer plano de promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo 

em situações críticas e emergência; 

� Prestar cuidados de Enfermagem compatíveis com as necessidades do indivíduo 

em urgência e emergência. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

A presente disciplina trabalha a necessidade de entendimento da assistência as situações 

de urgência e emergência no âmbito pré-hospitalar móvel, tendo como arcabouço teórico 
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a Política Nacional de Atenção as Urgências. Portanto, após o término da disciplina o (a) 

discente deverá ser capaz de entender os métodos de assistência em situação de 

urgência e emergência na perspectiva de oferecer um plano de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde do indivíduo em situações críticas,  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Política Nacional de Atenção às Urgências 

� Acidentes com Múltiplas Vítimas 

� Acidentes com Produtos Perigosos 

� Assistência de Enfermagem a vítima de Afogamento 

� Assistência de Enfermagem a pessoa com edema agudo de pulmão 

� Assistência de Enfermagem a pessoa com Convulsão 

� Assistência de Enfermagem a pessoa em Parada Cardiorrespiratória 

� Assistência de Enfermagem a pessoa com Queimadura 

� Assistência de Enfermagem a pessoa Politraumatizada  

� Biossegurança e Segurança do cenário 

� Cinemática do Trauma 

� Sistema Elétrico do Coração e o uso do desfibrilador Externo automático (DEA)  

� Assistência de Enfermagem a pessoa Vitima de Fratura, Entorse e Luxação 

� Assistência de Enfermagem a pessoa vítima de Intoxicação Exógena  

� Técnicas de Mobilização e Imobilização 

� Assistência de Enfermagem a pessoa vítima de trauma de tórax 

 

METODOLOGIA 

      Os conteúdos serão trabalhados de forma interativa, onde professor e aluno situarão 

os pressupostos concernentes ao que se discorre.  

      Neste sentido compete: 

Ao professor: A exposição dialogada dos conteúdos, a coordenação das atividades em 

sala de aula e em campo, a utilização de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização 

e de ludopedagogia. 

Ao aluno: Participar de trabalhos em grupo e individuais, realizar as atividades de campo, 

buscar artigos científicos coerentes com a área da disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

     A disciplina tem como propósito desenvolver além de uma ação individual, uma ação 

coletiva e integrada, logo, a avaliação como substrato do processo ensino-aprendizagem é 
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entendida mediante o compromisso e a participação dos educandos nas atividades 

realizadas, levando-se em consideração a fundamentação teórica, o nível de abstração, o 

poder de relação e análise frente aos conteúdos trabalhados. 

Assim, propomos: 

� Prova escrita 

� Apresentação de trabalhos (Em sala de aula e em campo de prática) 

� Participação em sala de aula 

�  Seminário. 
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