PROGRAMA / EMENTA

1) ANO 2) SEM.

1ª Área: Assistencial
UERJ

3) UNIDADE

4) DEPARTAMENTO ENFERMAGEM

Enfermagem Materno-Infantil
FACULDADE DE ENFERMAGEM
5) CÓDIGO
6) NOME DA DISCIPLINA: Sub-Área Assistencial IV
ENF 04- 02192
Saúde e Mulher 2
8) CURSO

Graduação em Enfermagem - Bacharelado

7) CH
180

(9) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
12
180
TEÓRICA/PRÁTICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO
ESTAGIO SUPERV.

10) OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver conhecimentos historicamente contextualizados sobre Mulher, Saúde e Sociedade que
fundamentem uma praxis de Enfermagem sensível, favorecendo a instrumentalização do Aluno e Mulher
no caminho da reaproximação do seu corpo contribuindo para o exercício de cidadania.
11) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Identificar os aspectos que diferenciam a gravidez normal da gravidez de alto risco.
• Resgatar os aspectos biopsicossociais que caracterizam a gravidez fisiológica, critérios de riscos
estabelecidos pelos órgãos oficiais;
• Levantar os fatores desencadeadores da gravidez não fisiológica;
• Levantamento do perfil epidemiológico da mortalidade materna.
- Analisar e realizar os cuidados de enfermagem desenvolvidos na assistência às gestantes com
intercorrências obstétricas de risco, visando uma reflexão sobre o modelo de assistência de enfermagem.
• Identificar o cuidado de enfermagem nas intercorrências obstétricas de risco;
• Selecionar as intercorrências prevalentes nas gestações em unidades de assistência à mulher no
período reprodutivo;
• Levantar os cuidados de enfermagem para as principais intercorrências obstétricas;
• Realizar os cuidados de enfermagem às gestantes de alto risco nas intercorrências prevalentes,
analisando criticamente sua práxis.
•
•

Compreender as influências e interferências dos problemas ginecológicos na vida mulher envolvendo
os aspectos biopsico e culturais com vistas à assistência;
Assistir a mulher nas situações de problemas ginecológicos em nível ambulatorial e de internação,
analisando criticamente sua práxis;
Discutir e refletir acerca da influência das tecnologias na assistência à mulher com intercorrências
ginecológicas.

- Compreender o processo dinâmico da parturição como um fenômeno específico na vida de cada mulher.
• Identificar as diferentes formas de parir;
• Discutir a representação do parto;
• Analisar os fatores determinantes do processo fisiológico do trabalho de parto;
• Correlacionar os fatores desencadeadores do trabalho de parto;
• Discutir as influências dos recursos materiais indispensáveis para a assistência ao parto;
• Assistir à mulher nas situações de trabalho de parto eutócico, analisando sua práxis.

11) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ( CONTINUAÇÃO )
- Compreender o alojamento conjunto como um espaço para o desenvolvimento das práticas de
educação em saúde.
• Levantar a percepção sobre o alojamento conjunto e aleitamento materno;
• Discutir aleitamento materno contra pondo as visões feministas, ideológicas e políticas.
• Realizar assistência à puérpera no alojamento conjunto, incluindo o autocuidado, planejamento
familiar, sociedade e cuidados com o recém nascido
•

Compreender os limites éticos e legais da assistência prestada à mulher grávida.
Discutir e analisar as situações apresentadas sob a ótica do exercício profissional e do código de
ética.
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