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I – IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Enfermagem 

Disciplina: Enfermagem em Urgência e Emergência  

 

CH  45 h 

Professor: Rafael Cleison Silva dos Santos  
 

II – EMENTA  

Estudo teórico-prático referente ao atendimento às vítimas em situações diversificadas 
na área de urgências e emergências clínicas e traumáticas pré-hospitalares e 
hospitalares. Pré-hospitalares: Atribuições e responsabilidades do profissional 
emergencista pré-hospitalar. Avaliação geral do paciente. Biomecânica do trauma. 
Emergências clínicas e traumáticas. Manipulação, imobilização, e transporte de 
acidentados. Suporte básico e avançado de vida. Triagem “método START”. 
Hospitalares: o ambiente de urgência e emergência. Assistência de enfermagem ao 
paciente clínico e traumatizado.  

 

III – OBJETIVOS  DA DISCIPLINA 
Desenvolver competências relacionadas aos conhecimentos e as técnicas necessárias 
para a prestação do correto atendimento pré-hospitalar e hospitalar às vítimas de 
urgências e emergências. Estabilizar e não agravar as vítimas durante o atendimento 
inicial e o transporte à atenção hospitalar. Prestar assistência de enfermagem ao 
paciente nas emergências clínicas e traumáticas. 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva e dialogada através de recursos audiovisuais: projeção e discussão de 
slides e vídeos; Trabalho em grupo com práticas de emergência pré-hospitalar em 
ambiente externo à sala de aula, incluindo extricação de vítimas em veículos e 
salvamento aquático em piscina. Práticas de assistência de enfermagem nas 
emergências clínicas e traumáticas em laboratório. 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I: REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
Estrutura e organização das unidades de urgência e emergência 
 
UNIDADE II: INTRODUÇÃO AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
Atribuições e responsabilidades do profissional 
Avaliação geral do paciente 
Física do trauma 
Triagem “Método START”  
 
UNIDADE III: MANIPULAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS 
Manipulação de acidentados: rolamentos, situação atual do uso da elevação a 
cavaleiro e a retirada de capacete; Imobilização de acidentados: restrição de 

 



movimentos da coluna - RMC, técnica de instalação de colar cervical e situação atual 
do uso do KED; Transporte de acidentados: técnicas de retirada rápida do veículo em 
90º, 60º, 45º e 0º, transporte na prancha e maca, situação atual do uso da chave de 
Rauteck. 
 
UNIDADE IV: EMERGÊNCIAS CLÍNICAS  
 
Afogamento 
Emergências cardiovasculares: infarto agudo do miocárdio e parada cardiorrespiratória 
Emergências gastrintestinais: hemorragia digestiva e abdome agudo 
Emergências emocionais e psiquiátricas 
Emergências metabólicas: hipoglicemia e hiperglicemia 
Emergências neurológicas: convulsões e acidente vascular encefálico 
Emergências respiratórias: asma e insuficiência respiratória 
Emergências obstétricas 
Emergências urológicas: cólica renal e retenção urinária 
 
UNIDADE V: EMERGÊNCIAS TRAUMÁTICAS  
 
Ferimentos e hemorragias 
Politraumatismo 
Trauma cranioencefálico e raquimedular 
Trauma osteoarticular 
Trauma térmico e intoxicações exógenas 
Trauma torácico e abdominal 
 
UNIDADE VI: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA 
Parada cardiorrespiratória 
Reanimação cardiopulmonar  
Obstrução das vias aéreas por corpo estranho  

VI – AVALIAÇÃO 

O aluno terá que realizar obrigatoriamente as seguintes avaliações parciais: 
1AP Avaliação Escrita; 2AP Trabalho em grupo; AF Avaliação Final Escrita ou Prática. 
O aluno terá que ter no mínimo 75% de frequência e nota final 5 (cinco) para ser 
aprovado (média aritmética das avaliações parciais + a nota da AF/2), caso contrário, 
será considerado reprovado. 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERGERON, J. D.; et al. Primeiros socorros. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
KARREN, K. J.; et al. Primeiros socorros para estudantes. 10 ed. Barueri: Manole, 
2013. 
PIRES, M. T. B.; STARLING, S. V. Erazo Manual de urgências em pronto socorro. 9 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
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