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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
OBSTÉTRICA.
Nome do curso: Capacitação em Classificação de Risco em Urgência e
Emergência Obstétrica.
Carga-horária: 60 horas (atividades teóricas - 20 horas, atividades práticas - 40
horas).
Facilitadores: Profissionais atuantes em Classificação de Risco e com
experiência profissional em obstetrícia e urgência e emergência.
Público-alvo: Enfermeiros que atuam em classficação de risco em urgência e
emergência, em urgência e emergência e obstetrícia.
NECESSIDADE: Considerando o atendimento de urgência e emergência
oferecido na rede de atenção à saúde em Goiânia, Goiás e o perfil de sua
clientela, a importância do acolhimento com classificação de risco para a
organização da demanda da urgência e a implantação da Rede Cegonha,
identificou-se a necessidade de capacitar os enfermeiros para atuarem nesta
área.
EMENTA: Política Nacional de Humanização e de Atenção às Urgências. Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Política Nacional de Atenção
Obstétrica e Neonatal. Rede Cegonha. Regulação no SUS. Acolhimento com
Classificação de Risco. Evolução e protocolos de classificação de risco. Direito
dos usuários do SUS no atendimento de urgência. Aspectos emocionais e
psicológicos da gestante em situação crítica de saúde e sua família. Gestação,
pré-natal, trabalho de parto. Principais urgências e emergências obstétricas,
doenças mais comuns na gestação e estratégias para o autocontrole da dor.
Exame clinico e obstétrico. Consulta de enfermagem na urgência e emergência.
Aspectos legais do trabalho na classificação de risco.
OBJETIVO GERAL: Capacitar enfermeiros para atuarem na Classificação de
Risco em Urgência e Emergência Obstétrica com vistas ao atendimento
humanizado, resolutivo e de qualidade, de acordo com as competências
preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem e as competências elucidadas no estudo "Formação e
Competências para Classificação de Risco em Urgência Emergência Obstétrica",
procedente do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A- COMPETÊNCIA GERAL:
• COMUNICAÇÃO
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:
• Demonstrar cordialidade, segurança e confiabilidade ao atender a
gestante;

•
•
•

Implementar a escuta qualificada dos relatos e queixas da gestante;
Atentar para os aspectos psicológicos e emocionais apresentados pela
gestante;
Orientar quanto à evolução do trabalho de parto, estratégias de
autocontrole da dor e de outros desconfortos causados pelo trabalho de
parto.
Orientar a família e os acompanhantes da gestante.

•
Meta:
Comunicar-se de forma clara, objetiva e segura com a gestante e sua família e
com a equipe de saúde.
Objetivos:
Ao final do curso o aluno será capaz de:
• Acolher a gestante e sua família de forma genti, educada e atenciosa.
• Ouvir as queixas, os sinais e sintomas referidos pela gestante sobre
seu estado de saúde.
• Conhecer os estágios do trabalho de parto e estratégias de
autocontrole da dor.
• Relatar os casos de emergência de forma clara, precisa e rápida à
equipe de saúde para a qual a gestante será encaminhada e à família e
acompanhantes da gestante.

B- COMPETÊNCIA GERAL:
• ATENÇÃO À SAÚDE
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:
• Conhecer o protocolo de classificação de risco da instituição em que
trabalha;
• Conhecer o processo fisiológico da gestação e do trabalho de parto;
• Reconhecer os sinais e os períodos do trabalho de parto;
• Conhecer as intercorrências (urgências e emergências) e doenças mais
comuns da gestação;
• Reconhecer os sinais de gravidade e de risco da gestação;
• Conhecer os procedimentos implementados no pré-natal;
• Avaliar as informações contidas no cartão da gestante;
• Fazer perguntas relacionadas à queixa principal da gestante;
• Executar exame clínico e obstétrico direcionado pela queixa principal
da gestante;
• Verificar os sinais vitais da gestante.
• Compreender os sinais e sintomas referidos pela gestante;
Meta:
Avaliar a condição de saúde apresentada pela gestante no momento da
consulta.
Objetivos:
Ao final da capacitação o profissional será capaz de:
• Descrever o protocolo de classificação de risco da instituição em que
trabalha;
• Descrever o processo fisiológico e períodos da evolução da gestação e
do trabalho de parto.
• Descrever as urgências, emergências e doenças mais comuns na

•
•
•
•

•
•

gestação.
Identificar os sinais e sintomas que indicam gravidade e/ou risco
durante a gestação e trabalho de parto.
Relacionar os procedimentos utilizados na consulta de pré-natal.
Conhecer o cartão da gestante.
Sistematizar a consulta de enfermagem com base na queixa principal
da gestante, nas informações do cartão da gestante, no exame clínico e
obstétrico e sinais vitais da gestante.
Analisar os sinais e sintomas referidos pela gestante.
Avaliar o quadro clínico apresentado pela gestante.

C- COMPETÊNCIA GERAL:
• TOMADA DE DECISÃO
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:
• Avaliar a situação clínica da gestante de acordo com o protocolo de
classificação de risco da instituição;
• Definir
as necessidades iminentes da gestante que requerem
atendimento prioritário;
• Valorar as vulnerabilidades apresentada pela gestante;
• Determinar a cor da classificação de risco que reflete a gravidade
apresentada pela gestante.
Meta:
Aplicar o protocolo de classificação de risco ao atender a gestante.
Objetivos:
Ao final do curso o aluno será capaz de:
• Identificar necessidades e vulnerabilidades que ofereçam risco para
gestante.
• Definir a cor que classificará o risco de morrer da gestante e/ou do feto
após avaliar a condição de saúde da gestante.
• Encaminhar a gestante para o atendimento mais adequado à sua
necessidade de saúde imediata.
D- COMPETÊNCIA GERAL:
• LIDERANÇA
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA:
• Articular as possibilidades de atendimento ou de encaminhamento das
gestantes nos serviços de urgência e emergência.
Meta:
Reconhecer-se como profissional mediador e resolutivo no atendimento ágil e
de qualidade das gestantes que procuram os serviços de urgência e
emergência.
Objetivos:
• Interagir com as equipes dos serviços de urgência e emergência da
rede de atenção à saúde.
• Participar efetiva e criticamente do planejamento do trabalho junto à
equipe de saúde da instituição em que atua.
• Posicionar-se criticamente como profissional consciente de suas
atribuições gerais e específicas na classificação de risco.

E- COMPETÊNCIA GERAL:
• ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA:
• Administrar a sala de espera estabelecendo prioridades.
Meta:
Compreender o fluxo regulatório de urgência e emergência do Sistema Único
de Saúde.
Objetivos:
Ao final do curso o aluno será capaz de:
• Conhecer as políticas relacionadas à urgência e emergência no
Sistema Único de Saúde, de atenção à mulher e a rede cegonha.
• Relacionar os níveis de complexidade da atenção à saúde.
• Reconhecer os conceitos de humanização, regionalização,
hierarquização, regulação, referência e contra-referência no Sistema
Único de Saúde.
• Organizar a demanda regulada e espontânea de gestantes na sala de
espera conforme a gravidade das situações apresentadas.
• Reavaliar as gestantes que aguardam atendimento médico conforme
necessidade e tempo de espera.
• Priorizar o atendimento das gestantes conforme a gravidade
apresentada.
F- COMPETÊNCIA GERAL:
• EDUCAÇÃO PERMANENTE
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:
• Empreender a cooperação e a troca de experiências entre os
profissionais da área;
• Utilizar o próprio trabalho como aperfeiçoamento de seus atributos
profissionais.
• Mobilizar conhecimentos e habilidades acumulados na experiência
profissional e do próprio trabalho;
• Assumir a responsabilidade pela busca do conhecimento e da
habilidade técnica.
Meta:
Aperfeiçoar o conhecimento sobre Classificação de Risco em Urgência e
Emergência Obstétrica.
Objetivos:
Ao final do curso o aluno será capaz de:
• Empenhar o compromisso com sua formação e treinamento.
• Compartilhar conhecimento e experiências com outros profissionais da
área.
• Adquirir conhecimento por meio de bases de dados, livros e cursos
direcionados à sua área de atuação.
• Refletir sobre sua prática profissional na perspectiva de geradora de
conhecimento e hablilidades.

CONTEÚDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS.
Política Nacional de Urgências.
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.
Rede Cegonha.
História e evolução da classificação de risco em urgência e emergência.
Protocolos de classificação de risco.
Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência e
emergência.
Direito dos usuários do SUS no atendimento de urgência.
Regulação no SUS.
Aspectos emocionais e psicológicos da gestante em situação crítica de
saúde e suas repercussões para família e acompanhantes.
Gestação, pré-natal e trabalho de parto.
Principais urgências e emergências obstétricas, doenças mais comuns na
gestação e estratégias para o autocontrole da dor.
Exame clínico e obstétrico da gestante.
Consulta de enfermagem na urgência e emergência.
Aspectos legais do trabalho na classificação de risco.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO: Aulas expositivo-dialogadas, grupos de discussão e
problematização, estudos de casos, seminários e estágio supervisionado na Rede
de Atenção à Saúde de Goiânia, Goiás que ofereçam o serviço de Acolhimento
com Classificação de Risco e que atendam gestantes.
AVALIAÇÃO DO ALUNO: participação e compromisso nas atividades em sala de
aula, relatórios produzidos durante o trabalho em grupo, desempenho no estágio
supervisionado com uso de formulários de chek-list para avaliação 360 graus e
mini-c.ex, frequência mínima de 85% e auto-avaliação.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO: avaliação dos facilitadores, da organização e
evolução do curso por meio de formulários específicos a serem respondidos pelos
discentes, sem necessidade de identificação.
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