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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Aprofundar conhecimentos sobre os processos de saúde/doença em saúde reprodutiva nos períodos pré e pós-natal, permitindo a prestação de cuidados
especializados à mulher, à grávida e à puérpera.
2. Adquirir conhecimentos sobre trabalho de parto e parto, que permitam prestação de cuidados especializados, com participação ativa da mulher e família.
3. Adquirir conhecimentos que permitam identificar fatores de risco e materno-fetais e atuar em situações de urgência /emergência obstétrica.
4. Adquirir conhecimentos sobre alterações que comprometem a adaptação do recém-nascido à vida extrauterina, e se necessário proceder a manobras de
reanimação.
5. Compreender o papel do enfermeiro especialista integrado na equipa multidisciplinar na resolução de problemas de saúde da mulher grávida, parturiente,
puérpera, recém-nascido e família.
6. Analisar situações/casos/problemas de forma crítica e fundamentada na evidência científica.

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

Conteúdo da unidade curricular
Processos de saúde/doença na gravidez/ Intervenção de enfermagem. Complicações médicas e obstétricas. Processos de saúde/doença no trabalho de parto e
parto/Intervenção de enfermagem. Complicações e emergências durante o trabalho de parto e parto. A documentação dos cuidados de enfermagem na sala de
parto. Processos de saúde doença no recém-nascido. Processos de saúde/doença no puerpério e lactação. Intervenção de enfermagem nos diferentes períodos do
puerpério. Preparação para o regresso a casa

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Processos de saúde/doença na gravidez/ Intervenção de enfermagem.
2. Complicações médicas da gravidez.
- Complicações obstétricas na gravidez.
- Farmacologia em Obstetrícia.
3. Processos de saúde/doença no trabalho de parto e parto/Intervenção de enfermagem.
- Parto eutócico e distócico.
4. Indução do trabalho de parto.
- A dor durante o trabalho de parto e parto. Analgesia e anestesia.
- Reanimação da grávida/parturiente.
5. Complicações e emergências durante o trabalho de parto e parto.
6. A documentação dos cuidados de enfermagem na sala de parto.
7. Processos de saúde doença no recém-nascido.
- Cuidados imediatos ao RN na sala de partos.
- Reanimação do R/N na sala de partos. RN de risco e em situação crítica.
- RN com malformações e complicações médicas e cirúrgicas.
- Transporte do RN de alto risco.
8. Processos de saúde/doença no puerpério e lactação.
- Intervenção de enfermagem nos diferentes períodos do puerpério.
- Amamentação.
9. Recuperação Pós-Parto.
10. Preparação para o regresso a casa.

Bibliografia recomendada
1. Campos, D.A. (2008). Protocolos de Mediina Materno -Fetal, 2ª. ed. Lisboa : LIDEL Graça, L. M. (2010). Medicina Materno-Fetal, 4ª. ed. Lisboa: LIDEL.
2. Freitas, F. Menke, C.H.; Rivoire, W.A. Pasos, E.P. et al. (2011). Rotinas em Obstetricia, 6ª. ed.Porto Alegre: Artmed
3. Graça, L. M. (2010). Medicina Materno-Fetal, 4ª. ed. Lisboa: LIDEL.
4. Nené, M; Marques, Rosália & Batista, MA. (2016). Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrica, 1ª.ed. Lisboa: LIDEL
5. Rezende, J. & Montebegro,C.A.B.(2014).Obstetricia Fundamental,13ª. ed. Brasil: Guanabara Koogan

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas (75 horas): Exposição dos conteúdos, discussão em sala de aula de textos selecionados. Aulas práticas laboratoriais (30 horas): Demonstração de
técnicas em laboratório com recurso a simuladores, manequins, e outro equipamento clínico. Orientação tutória (25): Orientação de trabalhos e auxilio para treino
em laboratório como trabalho individual do aluno (não presencial-194 horas).

Alternativas de avaliação
1. Prova escrita teórica (50%) - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
2. Trabalhos práticos e/ou relatórios (50%) - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
3. Exame escrito final (100%) - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Espanhol
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