
 
 

 

Urgência e Emergência com Ênfase em APH Móvel 
 

 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

 
 
 

Gestão e Políticas 
em urgência e 
emergência 

Aula magna: O serviço 
de atendimento pré- 
hospitalar móvel no 
Brasil 

 

Rede de atenção às 
urgências e o APH no 
Brasil 

20 Estudo das dimensões históricas, 
sociais, políticas e conceituais que 
implicaram o surgimento, 
desenvolvimento e transformação da 
urgência e emergência no Brasil. 
Protocolos, diretrizes técnicas e 
outros dispositivos segundo as 
perspectivas da micro e macro 
política da gestão. Sistema Único de 
Saúde e a Política Nacional de 
Atenção às Urgências: componentes, 
regionalização, formatação da rede, 
complexo regulador e linhas de 
atenção. 

Gestão de serviços de 
urgência, emergência e 
APH móvel 

20 Estudo da organização e gestão das 
Unidades de urgência, emergência e 
atendimento pré-hospitalar móvel: 
planejamento,  programação, 
modelos assistenciais e 
financiamento do sistema. Modelos 
de gestão dos serviços e auditoria em 
saúde. Gestão de recursos humanos 
nos serviços de urgência, 
emergência e APH móvel. 

 

Aspectos 
fundamentais nas 

urgências e 
emergências 

Ética, Bioética, 
Legislação e Inovações 
em urgência e 
emergência 

20 Estudos dos princípios da ética moral 
e bioética: conceitos; aplicabilidade; 
prática do exercício profissional nas 
situações de urgência e emergência. 
Código de Ética dos profissionais; 
Dilemas ético-legais; Bioética em 
situações de urgência e emergência; 
Bioética e responsabilidade 
profissional e civil à luz da legislação 
brasileira; Humanização e 
assistência de excelência nas 
práticas de enfermagem. Inovações 
atreladas a assistência aos pacientes 
em situações de urgência, 
emergência e no ambiente de APH 
móvel. 



 Farmacologia aplicada a
 urgências e 
emergências 

20 Estudo dos fármacos e suas interações 
nas urgências e emergências. Aspectos 
legais, segurança do paciente diante das 
principais drogas usadas nos serviços de 
urgência e emergência. Aspectos gerais 
sobre as principais 
drogas usadas em urgência e emergência. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atendimento às 

urgências e 
emergências 

clínicas 

Abordagem inicial do 
paciente grave 

20 Estudo dos aspectos atrelados ao suporte 

básico de vida; suporte avançado de vida 

e cuidados pós PCR; abordagem inicial do 

paciente grave; intubação de sequência 

rápida e técnicas alternativas; coma e 

rebaixamento do nível de consciência; 

anafilaxia e hipotermia 

acidental. 

Emergências 
envolvendo sistemas 
específicos: 
cardiopulmonar 

20 Estudo das urgências e emergências 
cardiopulmonares. Pneumonia 
adquirida na comunidade. Hemorragia 
alveolar. Bradiarritmias. Taquiarritmias. 
 Síndromes 
coronarianas agudas com elevação do 
segmento ST. Síndromes coronarianas 
agudas sem elevação do segmento ST. 
Pericardites e tamponamento cardíaco. 
Endocardite 
infecciosa. Choque cardiogênico. 

Emergências 
envolvendo sistemas 
específicos: infecciosas 
e neurológicas 

20 Estudo dos aspectos atrelados a 
infecções do SNC no imunocompetente; 
paralisias flácidas agudas; acidente 
vascular cerebral; tétano acidental; 
infecções do trato urinário; dengue; 
leptospirose; infecções pelo vírus 
Chikungunya; infecções pelo Zika vírus. 

Emergências 
envolvendo sistemas 
específicos:  trato 
gastrointestinal, 
endócrinas, 
metabólicas   e 
sistêmicas 

20 Estudo das urgências e emergências do 

trato gastrointestinal, endócrinas, 

metabólicas e sistêmicas. 

Temas especiais I: 
emergências gineco- 
obstétricas 

20 Manejo de condições clínicas e 
traumáticas no âmbito obstétrico em 
caráter de urgência e emergência. 
Compreende a possibilidade de uma 
avaliação qualificada e atendimento 



   oportuno, integrando ações e 
serviços, desde a atenção primária até a média 
e alta complexidade. 

Temas especiais II: 
emergências 
pediátricas 

20 Estudo dos saberes; associação de sinais e 
sintomas; apreciação de protocolos nacionais e 
internacionais, 
diagnóstico e tratamento das urgências e 
emergências pediátricas. 

 
 

Atendimento às 
urgências e 

emergências 
traumáticas 

Imersão em 
traumatologia: aspectos 
gerais, APH, 
abordagem inical e 
trauma de cabeça e 
pescoço 

20 Estudo dos saberes; associação de cenários e 
situações de urgência e emergência a partir dos 
aspectos gerais, atendimento pré-hospitalar, 
atendimento inicial e trauma da 
cabeça e pescoço. 

Trauma torácico e 
abdominal 

20 Estudo dos saberes; associação de sinais e 
sintomas; apreciação de protocolos nacionais e 
internacionais e tratamento das situações quem 
envolvem urgências e emergências atreladas ao 
trauma torácico e abdominal. 

Trauma geniturinário e 
músculoesquelético 

20 Estudo dos saberes; associação de sinais e 
sintomas; apreciação de protocolos nacionais e 
internacionais, diagnóstico e tratamento do 
trauma geniturinário e musculoesquelético. 

Temas especiais em 
traumatologia. 

20 Estudo dos saberes; associação de sinais e 
sintomas; apreciação de protocolos nacionais e 
internacionais, diagnóstico e tratamento das 
urgências e emergências de temas 
especiais em traumatologia. 

Carga horária teórica 280  

Certificações 
internacionais 

Estudo em PHTLS – 
Pré Hospital Trauma 
Life Support 

20 NESES 

Carga horária / Certificações 20  

 
 

Estágio curricular 

Estágio curricular: 

atividades práticas. 

72 Prática profissional voltada a área da Urgência e 

Emergência com Ênfase em APH Móvel visando 

a prática dos conhecimentos, habilidade e 

competências 

Carga horária / estágio 72  
Carga horária total do curso 372  



 


