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OBJETIVOS /COMPETÊNCIA
Assistir a criança, o adolescente e a mulher nos diferentes níveis de assistência, considerando sua
singularidade, seu contexto familiar e social bem como seus direitos de cidadania.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO /BASES TECNOLÓGICAS
História Social da Criança
Situação da infância e adolescência no Brasil
As Políticas Públicas para a criança e o adolescente
O Estatuto da Criança e do Adolescente
Crescimento e desenvolvimento
As características biológicas da adaptação do neonato à vida extra-uterina
As características psicológicas da adaptação neonato à vida extra-uterina: formação do apego e do
vinculo.
A semiologia e semiotécnica específica do recém-nascido com suas características e parâmetros
antropométricos.
Classificação de acordo com a relação peso idade gestacional
Identificar os cuidados rotineiros ao recém nascido e a atenção a família no sistema de alojamento
conjunto
Problemas mais comuns do recém-nascido e os cuidados de enfermagem
O recém-nascido de alto risco e as intervenções de enfermagem
O lactente, pré-escolar, escolar:
Suas características

Seus problemas mais comuns
E as ações de enfermagem
Adolescência:
Suas características
Seus problemas mais comuns
E as ações de enfermagem
Aleitamento materno
Alimentação infantil
A enfermagem e a criança hospitalizada
As intervenções de enfermagem na pediatria
Os principais agravos à saúde infantil
Vacinação da criança e adolescente
Saúde da criança e do adolescente negro, indígena, residentes e trabalhadores na área rural, em situação
de prisão.
Saúde mental da criança e do adolescente
A mulher e sua história na sociedade brasileira
As relações sociais de gênero e poder e suas influências na saúde da mulher
As políticas públicas para atenção à saúde da mulher no Brasil:
Pré-natal, parto e nascimento;
Saúde sexual e reprodutiva;
Anticoncepção/Planejamento familiar;
Atenção integral às mulheres com infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids;
Política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres;
Saúde de mulheres adolescentes;
Saúde da mulher no climatério/menopausa;
Saúde mental e gênero
Doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico;
Saúde das mulheres lésbicas, negras, indígenas, residentes e trabalhadoras na área rural, em situação de
prisão.
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EMENTA/ HABILIDADES
Compreender a história da criança dentro do contexto da concepção de infância e das políticas públicas
para a criança e adolescente.
Discriminar as características e a evolução do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente.
Realizar atividades educativas e desenvolver programas de promoção e prevenção à saúde da criança e
adolescente.
Assistir ao recém-nascido de baixo risco e a sua família no período neonatal imediato e durante sua
permanência no sistema de alojamento conjunto.
Realizar consulta de enfermagem ao recém-nascido de baixo risco e a sua família.
Reconhecer a assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto risco e a sua família no período de
internação.
Realizar consulta de enfermagem para o lactente, o pré-escolar, o escolar e adolescente.
Prestar assistência de enfermagem ao lactente, o pré-escolar, o escolar, o adolescente e a sua família no
período de internação.
Compreender a história da mulher dentro do contexto das relações sociais de gênero e poder e das
políticas públicas.
Assistir a mulher durante as diversas fases do ciclo vital incluindo a gestação, o parto e o puerpério.
Assistir integralmente a mulher nas situações ginecológicas e gineco-oncológicas nos diferentes níveis
de atenção.
Desenvolver as consultas de enfermagem ginecológicas gineco-oncológicas e pré-natal de baixo risco.
Assistir a mulher nas intercorrências da gestação através do diagnóstico e intervenção nas situações de
risco.
Assistir o binômio mãe-filho estimulando a formação do vínculo.
Realizar atividades educativas e desenvolver programas relacionados à saúde da mulher.
Desenvolver oficinas: de sensibilização e conhecimento do corpo (mulher criança e adolescente);
direitos reprodutivos, gênero e sexualidade; evolução da gestação com suas modificações; o autocuidado e cuidado com o recém-nascido.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Avaliação Diagnóstica: no primeiro dia de aula para identificar o conhecimento acumulado nas
disciplinas anteriores aplica-se um teste diagnóstico com questões de múltipla escolha acerca das
disciplinas: anatomia, fisiologia, microbiologia, imunológia, parasitologia, semiologia e semiotécnica,
farmacologia, biologia geral, patologia, processo de cuidar em saúde, atenção à saúde do adulto e
enfermagem na saúde do adulto;
Avaliação Formativa: durante as atividades práticas o professor atua como mediador ensinando,
orientando e propondo ações visando desenvolver as habilidade e competências dos estudantes,
articulando conteúdos teórico-práticos; e periodicamente nas aulas práticas estudantes e professor
dialogam acerca do aprendizado do estudante;
Avaliação Somativa: realizada por meio de avaliações práticas e teóricas, seminários, sendo um
integrado com a disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva, e estudo dirigido.
Temas dos seminários transversais (integração com a disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva)
Grupo 1: Atenção ao Pré-natal da mulher com dengue ou zica: Assistência a criança com microcefalia –
amamentação, crescimento e desenvolvimento (prof. Orientadores: Cindy e Luciana);
Grupo 2: Saúde da mulher, criança e adolescente com sífilis e sífilis congênita(Prof. Orientador:
Marcia e Lorena);
Grupo 3: O impacto da poluição dos mananciais na saúde: a contribuição da enfermagem (prof.
Luzimar);
Grupo 4: Ações de enfermagem nas doenças respiratórias frente a poluição do ar (prof. Rita).
ATIVIDADES TEÓRICAS (TODAS AS PROVAS VALEM 10,0 PONTOS):
Avaliação 1 + avaliação 2 + avaliação 3 + avaliação 4 + avaliação 5 + nota T
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Nota T: Seminário 1 + seminário 2 + seminário 3 + Estudo dirigido = 10,0 pontos no total (2,5
pontos cada)
AVALIAÇÕES PRÁTICAS: (TODAS AS ATIVIDADES PRÁTICAS VALEM 10,0 PONTOS):
Campo 1 + campo 2 + campo 3
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A NOTA FINAL É COMPOSTA POR Y + Z
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