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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Utilizar metodologia científica de trabalho no processo de cuidados à grávida, puérpera, recém-nascido e família numa perspetival multidimensional.
2. Avaliar o estado de saúde doença da grávida, puérpera e recém-nascido sob o ponto de vista físico, psíquico e social.
3. Identificar o grau de risco e colaborar na intervenção de enfermagem em função dos protocolos existentes nas unidades de cuidados.
4. Realizar educação para a saúde à grávida, puérpera e família de acordo com as necessidades identificadas.
5. Utilizar metodologia científica de trabalho no processo de cuidados à mulher com patologia ginecológica.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não se aplica.

Conteúdo da unidade curricular
Aplicação de metodologia científica de trabalho nos cuidados de enfermagem prestados à mulher no ciclo gravídico/puerperal, recém-nascido e à mulher com
patologia ginecológica.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conhece a estrutura física, orgânica e funcionamento da UC.
2. Utiliza os sistemas de apoio à prática de enfermagem em unidades de saúde de Obst. e Ginec. .
3. Conhece o equipamento social e legislação de apoio à mulher no ciclo gravídico puerperal.
4. Avalia o estado de saúde doença da mulher nas diferentes fases do ciclo gravídico-puerperal.
5. Colabora na aplicação do processo de enfermagem à grávida, puérpera e r/n.
6. Realiza educação para a saúde à grávida, puérpera e família.
7. Identifica o risco e colabora nas intervenções de enfermagem.
8. Aplica o processo de enfermagem no cuidado à mulher com patologia ginecológica.
9. Avalia os resultados das intervenções de enfermagem efetuadas.
10. Respeita os princípios éticos e deontológicos e o sigilo profissional.
11. Evidencia competências relacionais, educativas e psicomotoras.

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
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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
Demonstração prática de procedimentos no âmbito da saúde materna e obstétrica e ginecológica; Análise crítico-reflexiva; Trabalho em equipa;

Alternativas de avaliação
- Avaliação contínua do desempenho - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Temas de Desenvolvimento - 20% (Área Cientifica - Saúde Materna Obstétrica e Ginecológica)
- Trabalhos Práticos - 80% (Avaliados através de observação continua registada em grelha própria em funcionamento na escola)
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