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OBJETIVO GERAL:
Capacitar técnica e cientificamente o aluno para aplicar os cuidados
de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal, ao recém-nascido normal e
patológico e à criança hospitalizada, bem como conhecer as situações sócioeconômicas e culturais de sua área de atuação, desenvolvendo capacidade crítica e
percepção da realidade do seu meio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
12345-

assistir
assistir
assistir
assistir
assistir

a mulher no período de trabalho de parto;
a mulher durante o parto eutócico;
a mulher durante o puerpério normal e patológico;
ao recém-nascido normal e patológico,
a criança hospitalizado.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO:
ASSISTÊNCIA À PATURIENTE:
- admissão: anamnese; exame físico, orientações sobre a rotina do hospital
e encaminhamentos;
- preparação para o trabalho de parto;
- assistência durante o trabalho de parto;
- montagem e circulação da sala de parto;
- assistência ao parto.
ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO:
- cuidados imediatos, mediatos e de manutenção em alojamento conjunto.
ASSISTÊNCIA À PUÉRPERA:
- cuidados emocionais e físicos imediatos;
- observações de enfermagem;
- cuidados subsequentes;
- cuidados diários no pós-parto;
- instruções pós-parto no momento da alta.
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA HOSPITALIZADA:
- anamnese pediátrica, através do histórico de enfermagem;
- traçar planos de cuidados de acordo com a patologia apresentada pela
criança;

-

ações de enfermagem aplicada à criança enferma.

AVALIAÇÃO:
O aluno será avaliado, de forma continuada, no desenvolvimento de
suas atividades assistenciais, apresentação de estudo de caso e/ou prova
prática.

-

Os instrumentos a serem utilizados na avaliação serão os seguintes:
ficha de avaliação;
estudos de caso s/n;
prova prática;
relatório final

