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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer: fisiologia do ciclo maternal, estratégias de promoção da saúde na gravidez, exames complementares de diagnóstico usados na vigilância do bem estar
fetal.
2. Conhecer: dinâmica da consulta de saúde materna de acordo com o quadro legal e ético; mecanismos fisiológicos de controlo da dor no TP; fisiologia do
puerpério.
3. Integrar conhecimentos: mecanismos da resposta sexual, reprodução, contracepção, prática de sexo seguro, PF, e saúde sexual e reprodutiva.
4. Conhecer: fisiopatologia do sistema reprodutor feminino; exames complementres de diagnóstico, tratamento médico e/ou cirúrgico da patologia ginecológica.
5. Identificar necessidades de cuidados de enfermagem: grávida, parturiente, puerpera, r/n e mulher com patologia ginecológica
6. Conhecer as complicações do cíclo gravídico puerperal

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não tem pré-requisitos

Conteúdo da unidade curricular
Fisiologia do ciclo maternal; Promoção da saúde na gravidez; Assistência materno-fetal; Trabalho de parto normal; Puerpério normal; Complicações da gravidez,
parto e puerpério; Equipamento social e legislação; Saúde sexual e reprodutiva; Planeamento familiar ; Intervenções junto da mulher com problemas do sistema
reprodutor.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Assistência materno fetal
- Vigilância Pré-Natal; Determinação da IG e DPP;
- Consulta de enfermagem à grávida; Exames complementares de diagnóstico na gravidez;
- Avaliação do risco materno fetal; Fisiologia do ciclo maternal; Promoção da saúde na gravidez;
- Equipamento social e legislação.
2. Trabalho de parto normal
- Fisiologia do TP; Admissão da grávida / parturiente;
- Assistência de enfermagem durante o TP; Tratamento da dor durante o TP.
3. Puerpério normal
- Avaliação fisiológica /psicológica da puérpera;
- Assistência de enfermagem à puérpera e R/N;
- Consulta de revisão do puerpério.
4. Complicações da gravidez, parto e puerpério
- Hiperemese gravidica; Doença hipertensiva da gravidez; Diabetes gestacional;
- Hemorragias da 1ª e 2ª metade da gravidez; Complicações do Puerpério.
5. Saúde sexual e reprodutiva
- Planeamento familiar;
6. Intervenções junto da mulher com problemas do sistema reprodutor.

Bibliografia recomendada
1. Campos, D. A. , [et al. ]. (2008). Protocolos de Medicina Materno-Fetal, 2ª ed. Lisboa: Lidel.
2. Freitas, F. , [et al. ]. (2011). Rotinas em Ginecologia, 6ª ed. Porto Alegre: Artmed.
3. Graça, L. M. da. (2010). Medicina Materno-Fetal, 4ª ed. Lisboa: Lidel
4. Lowdermilk, D. L. , Perry, S. E. (2008). Enfermagem na maternidade, 7ª ed. Loures: Lusoditacta.
5. Néné, M. , Marques, R. , Batista, M. A. , (2016). Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, 1º ed. Lisboa: Lidel.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas TP e PL - métodos expositivo participado e interactivo reflexivo. Aulas de OT - realização de trabalhos com apresentação promovendo a discussão e o debate.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação continua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 50% (Avaliação da componente TP)
- Temas de Desenvolvimento - 20% (Trabalhos realizados apresentados e discutidos em sala de aula. Avaliação da componente TP)
- Trabalhos Práticos - 30% (Avaliação da componente Prática. Para aprovação à UC - obter 8, 5 V na componenteTP)
2. Exame de recurso - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame escrito, com questões de natureza prática.)
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