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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ Executar atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:

➢ Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

➢ Colher material para exames laboratoriais;

➢ Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatório;

➢ Executar os trabalhos de rotina vinculados a alta do paciente;

➢ Controlar sinais vitais;

➢ Estimular movimentos ativos e passivos;

➢ Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.

➢ Orientar familiares e pacientes;

➢ Colher informações sobre e com o paciente;

➢ Elaborar relatórios sobre paciente;

➢ Participar de discussão de casos;

➢ Manter ambiente terapêutico;

➢ Preservar a integridade física do paciente;

➢ Observar condições gerais do paciente;

➢ Calcular dosagem de medicamentos;



➢ Incentivar continuidade do tratamento;

➢ Registrar intercorrências e procedimentos realizados;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA II Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver ações de enfermagem que visem à

assistência humanizada à mulher durante o ciclo gravídico
puerperal.

1.1 Prestar cuidados de enfermagem humanizados à mulher
no pré-parto, parto e puerpério.

1. Assistência de enfermagem humanizada durante:
gestação (pré-consulta e orientações)

2. Prestar assistência de enfermagem a pacientes em
situações de risco no período perinatal

1.2 Orientar sobre a realização de exames, alimentação,
aleitamento materno e planejamento familiar.

2. Assistência de enfermagem humanizada durante o pré
parto: sinais vitais, sinais de risco, higiene, alimentação,
administração de medicamentos.

3. Desenvolver ações de enfermagem ao recém-nascido
visando à assistência

1.3 Prestar assistência de enfermagem na sala de parto. 3. Assistência de enfermagem humanizada durante o parto:
montagem da sala obstétrica, circulação de sala,higiene,
medicação.

4. Promover assistência de enfermagem integral à criança e
ao adolescente

1.4 Realizar anotações de enfermagem, em obstetrícia,
utilizando impressos próprios.

4. Assistência de enfermagem humanizada durante o
puerpério: sinais vitais, controle de lóquios, involução
uterina,, medicação, higiene, alimentação, aleitamento
materno, orientações sobre os cuidados com o recém
nascido e planejamento familiar.

2.1 Identificar as complicações decorrentes da gestação, parto
e puerpério.

5. Anotação de enfermagem específica em obstetrícia.

2.2 Prestar cuidados de enfermagem às gestantes e
puérperas em estado crítico.

6. Assistência de enfermagem situações obstétricas de risco.

2.3 Administrar medicamentos de acordo com a prescrição
médica.

7. Fármacos mais utilizados em obstetrícia.

3.1 Auxiliar na recepção do recém-nascido na sala de parto. 8. Assistência de enfermagem humanizada ao recém
nascido, criança e adolescente nas afecções mais comuns
na idade.

3.2 Prestar cuidados de enfermagem imediatos e mediatos ao
recém-nascido.

9. Admin is t ração de medicamentos em ped ia t r ia
(fracionamento de doses).

3.3 Realizar os cuidados de enfermagem ao recém-nascido
no alojamento conjunto.

10. Técnicas de enfermagem em pediatria: rotinas de
admissão e alta, medidas antropométricas, higiene e
conforto, alimentação e recreação.

4.1 Prestar assistência de enfermagem à criança e ao
adolescente sadio e doente.

11. Anotações de enfermagem específicas em pediatria.

4.2 Realizar rotinas de admissão e alta em pediatria.

4.3 Realizar controle antropométrico da criança e do pré
adolescente.

4.4 Promover higiene e conforto da criança hospitalizada;

4.5 promover at iv idades recreat ivas para a cr iança
hospitalizada;

4.6 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados prestados de
acordo com exigências e normas.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA II Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês



➢ 1.1 Prestar cuidados de enfermagem humanizados à
mulher no pré-parto, parto e puerpério.

➢ 1.2 Orientar sobre a realização de exames,
alimentação, aleitamento materno e planejamento familiar.

➢ 1.3 Prestar assistência de enfermagem na sala de
parto.

➢ 1.4 Realizar anotações de enfermagem, em obstetrícia,
utilizando impressos próprios.

➢ 2.1 Identificar as complicações decorrentes da
gestação, parto e puerpério.

➢ 2.2 Prestar cuidados de enfermagem às gestantes e
puérperas em estado crítico.

➢ 2.3 Administrar medicamentos de acordo com a
prescrição médica.

➢ 3.1 Auxiliar na recepção do recém-nascido na sala de
parto.

➢ 3.2 Prestar cuidados de enfermagem imediatos e
mediatos ao recém-nascido.

➢ 3.3 Realizar os cuidados de enfermagem ao recém-
nascido no alojamento conjunto.

➢ 4.1 Prestar assistência de enfermagem à criança e ao
adolescente sadio e doente.

➢ 4.2 Realizar rotinas de admissão e alta em pediatria.

➢ 4.3 Realizar controle antropométrico da criança e do
pré adolescente.

➢ 4.4 Promover higiene e conforto da criança
hospitalizada;

➢ 4.5 promover atividades recreativas para a criança
hospitalizada;

➢ 4.6 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com exigências e normas.

➢ 1. Assistência de enfermagem humanizada durante:
gestação (pré-consulta e orientações)

➢ 2. Assistência de enfermagem humanizada durante o
pré parto: sinais vitais, sinais de risco, higiene,
alimentação, administração de medicamentos.

➢ 3. Assistência de enfermagem humanizada durante o
parto: montagem da sala obstétrica, circulação de
sala,higiene, medicação.

➢ 4. Assistência de enfermagem humanizada durante o
puerpério: sinais vitais, controle de lóquios, involução
uterina,, medicação, higiene, alimentação, aleitamento
materno, orientações sobre os cuidados com o recém
nascido e planejamento familiar.

➢ 5. Anotação de enfermagem específica em obstetrícia.

➢ 6. Assistência de enfermagem situações obstétricas de
risco.

➢ 7. Fármacos mais utilizados em obstetrícia.

➢ 8. Assistência de enfermagem humanizada ao recém
nascido, criança e adolescente nas afecções mais comuns
na idade.

➢ 9. Administração de medicamentos em pediatria
(fracionamento de doses).

➢ 10. Técnicas de enfermagem em pediatria: rotinas de
admissão e alta, medidas antropométricas, higiene e
conforto, alimentação e recreação.

➢ 11. Anotações de enfermagem específicas em
pediatria.

➢ Estágio supervisionado apresentação do local de
estágio dos instruemntos de avaliação e critérios utilizados

➢ Estágio supervisionado com acompanhamento
contínuo e individualizado das atividades desenvolvidas
pelos alunos no decorrer do estágio, auxiliando, orientando
e demonstrando as técnicas e procedimentos.

➢ Estudo de caso

➢ Estudo do meio

➢ Avaliação antropométrica compatível com a
necessidade do adulto ou da criança. Registro de
atividades em formulário específico.

14/05 a 23/05



➢ 1.1 Prestar cuidados de enfermagem humanizados à
mulher no pré-parto, parto e puerpério.

➢ 1.2 Orientar sobre a realização de exames,
alimentação, aleitamento materno e planejamento familiar.

➢ 1.3 Prestar assistência de enfermagem na sala de
parto.

➢ 1.4 Realizar anotações de enfermagem, em obstetrícia,
utilizando impressos próprios.

➢ 2.1 Identificar as complicações decorrentes da
gestação, parto e puerpério.

➢ 2.2 Prestar cuidados de enfermagem às gestantes e
puérperas em estado crítico.

➢ 2.3 Administrar medicamentos de acordo com a
prescrição médica.

➢ 3.1 Auxiliar na recepção do recém-nascido na sala de
parto.

➢ 3.2 Prestar cuidados de enfermagem imediatos e
mediatos ao recém-nascido.

➢ 3.3 Realizar os cuidados de enfermagem ao recém-
nascido no alojamento conjunto.

➢ 4.1 Prestar assistência de enfermagem à criança e ao
adolescente sadio e doente.

➢ 4.2 Realizar rotinas de admissão e alta em pediatria.

➢ 4.3 Realizar controle antropométrico da criança e do
pré adolescente.

➢ 4.4 Promover higiene e conforto da criança
hospitalizada;

➢ 4.5 promover atividades recreativas para a criança
hospitalizada;

➢ 4.6 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com exigências e normas.

➢ 1. Assistência de enfermagem humanizada durante:
gestação (pré-consulta e orientações)

➢ 2. Assistência de enfermagem humanizada durante o
pré parto: sinais vitais, sinais de risco, higiene,
alimentação, administração de medicamentos.

➢ 3. Assistência de enfermagem humanizada durante o
parto: montagem da sala obstétrica, circulação de
sala,higiene, medicação.

➢ 4. Assistência de enfermagem humanizada durante o
puerpério: sinais vitais, controle de lóquios, involução
uterina,, medicação, higiene, alimentação, aleitamento
materno, orientações sobre os cuidados com o recém
nascido e planejamento familiar.

➢ 5. Anotação de enfermagem específica em obstetrícia.

➢ 6. Assistência de enfermagem situações obstétricas de
risco.

➢ 7. Fármacos mais utilizados em obstetrícia.

➢ 8. Assistência de enfermagem humanizada ao recém
nascido, criança e adolescente nas afecções mais comuns
na idade.

➢ 9. Administração de medicamentos em pediatria
(fracionamento de doses).

➢ 10. Técnicas de enfermagem em pediatria: rotinas de
admissão e alta, medidas antropométricas, higiene e
conforto, alimentação e recreação.

➢ 11. Anotações de enfermagem específicas em
pediatria.

➢ Estudo do meio

➢ Estudo de caso

➢ Avaliação antropométrica compatível com a
necessidade do adulto ou da criança. Registro de
atividades em formulário específico.

➢ Acompanhamento contínuo em campo de estágio,
demonstrando, orientando e supervisionando todas as
técnicas e procedimentos realizados.

06/06 a 02/07



➢ 1.1 Prestar cuidados de enfermagem humanizados à
mulher no pré-parto, parto e puerpério.

➢ 1.2 Orientar sobre a realização de exames,
alimentação, aleitamento materno e planejamento familiar.

➢ 1.3 Prestar assistência de enfermagem na sala de
parto.

➢ 1.4 Realizar anotações de enfermagem, em obstetrícia,
utilizando impressos próprios.

➢ 2.1 Identificar as complicações decorrentes da
gestação, parto e puerpério.

➢ 2.2 Prestar cuidados de enfermagem às gestantes e
puérperas em estado crítico.

➢ 2.3 Administrar medicamentos de acordo com a
prescrição médica.

➢ 3.1 Auxiliar na recepção do recém-nascido na sala de
parto.

➢ 3.2 Prestar cuidados de enfermagem imediatos e
mediatos ao recém-nascido.

➢ 3.3 Realizar os cuidados de enfermagem ao recém-
nascido no alojamento conjunto.

➢ 4.1 Prestar assistência de enfermagem à criança e ao
adolescente sadio e doente.

➢ 4.2 Realizar rotinas de admissão e alta em pediatria.

➢ 4.3 Realizar controle antropométrico da criança e do
pré adolescente.

➢ 4.4 Promover higiene e conforto da criança
hospitalizada;

➢ 4.5 promover atividades recreativas para a criança
hospitalizada;

➢ 4.6 Registrar e anotar ocorrências e os cuidados
prestados de acordo com exigências e normas.

➢ 1. Assistência de enfermagem humanizada durante:
gestação (pré-consulta e orientações)

➢ 2. Assistência de enfermagem humanizada durante o
pré parto: sinais vitais, sinais de risco, higiene,
alimentação, administração de medicamentos.

➢ 3. Assistência de enfermagem humanizada durante o
parto: montagem da sala obstétrica, circulação de
sala,higiene, medicação.

➢ 4. Assistência de enfermagem humanizada durante o
puerpério: sinais vitais, controle de lóquios, involução
uterina,, medicação, higiene, alimentação, aleitamento
materno, orientações sobre os cuidados com o recém
nascido e planejamento familiar.

➢ 5. Anotação de enfermagem específica em obstetrícia.

➢ 6. Assistência de enfermagem situações obstétricas de
risco.

➢ 7. Fármacos mais utilizados em obstetrícia.

➢ 8. Assistência de enfermagem humanizada ao recém
nascido, criança e adolescente nas afecções mais comuns
na idade.

➢ 9. Administração de medicamentos em pediatria
(fracionamento de doses).

➢ 10. Técnicas de enfermagem em pediatria: rotinas de
admissão e alta, medidas antropométricas, higiene e
conforto, alimentação e recreação.

➢ 11. Anotações de enfermagem específicas em
pediatria.

➢ Estudo do meio

➢ Estudo de caso

➢ Avaliação antropométrica compatível com a
necessidade do adulto ou da criança. Registro de
atividades em formulário específico.

➢ Acompanhamento contínuo e individualizado em campo
de estágio, orientado, demonstrando e supervisionando
todas as técnicas e procedimentos realizados.

06/06 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA II Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Desenvolver ações de enfermagem que
visem à assistência humanizada à mulher
durante o ciclo gravídico puerperal.

➢ Prova Prática (Individual);

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Habilidades: destreza e coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de prestar
assistência de enfermagem humanizada
durante o ciclo gravídico puerperal. Realizar
orientações sobre os cuidados com o recém
nascidos e aleitamento materno. Realizar
ano tações  de  en fe rmagem u t i l i zando
terminologia específica.

➢ Estudo de caso ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que demonstre e relate açòes de enfermagem
que visem a assistência de enfermagem
humanizada no ciclo gravídico puerperal

➢ 2. Prestar assistência de enfermagem a
pacientes em situações de risco no período
perinatal

➢ Prova pratica;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Habilidades: destreza e coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de identificar as
complicações decorrentes da gestação, parto e
puerpério e prestar assistência de enfermagem
a puérperas em estado crítico.

➢ Estudo de caso ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
que descreva ações de assistência de
enfermagem a pacientes em situações de risco
no período perinatal.

➢ 3. Desenvolver ações de enfermagem ao
recém-nascido visando à assistência ➢ Prova pratica;

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Habilidades: destreza e coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de desenvolver
com corretamente e com segurança as
atividades de enfermagem na assistência ao
recém nascido na sala de parto e no alojamento
conjunto.

➢ 4. Promover assistência de enfermagem
integral à criança e ao adolescente ➢ Prova Prática (Individual);

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ Habilidades: destreza e coerência.

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar todas
as técnicas e procedimenos necessários na
promoção da assistência de enfermagem
integral à criança e ao adolescente.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA II Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

MAIO

Identificação das dificuldades
práticas com acompanhamento
direto e buscando gerar um
número maior de oportunidades.
Comunicar coordenador do
curso sobre alunos faltosos.

Recuperação cont ínua em
c a m p o  d e  e s t á g i o ,  c o m
acompanhamento, auxílio e
orientações no desenvolvimento
das atividades. Sugestão de
le i turas e at iv idades para
fixação, que reforcem a teoria,
buscando tornar o aluno mais
seguro.

A v a l i a ç ã o  c o n t í n u a  e
individualizada em campo de
estágio, com acompanhamento
das atividades realizadas.

Revisão dos materiais de apoio.
Acompanhamento contínuo com
or ien tações  e  aux í l i o  na
realização das atividades.

06 /05 /2019  a  10 /05 /2019
Semana Paulo Freire e Semana
da Enfermagem 25/05/2019
Reunião Pedagógica

JUNHO

Identificação das dificuldades
práticas com acompanhamento
direto e buscando gerar um
número maior de oportunidades.
Comunicar coordenador do
curso sobre alunos faltosos.

Identificação das dificuldades
práticas com acompanhamento
direto e buscando gerar um
número maior de oportunidades.
Comunicar coordenador do
curso sobre alunos faltosos.

A v a l i a ç ã o  c o n t í n u a  e
individualizada em campo de
estágio, com acompanhamento
das ativiades realizadas.

Revisão dos materiais de apoio.
Acompanhamento contínuo com
or ien tações  e  aux í l i o  na
realização das atividades.

Reunião de curso/área

JULHO 03/07/2019 Conselho de Classe
Final.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
NETTINA, S.M. ; BRUNNER. Prática de Enfermagem. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 2003.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Parto, Aborto e Puerpério. Assistência Humanizada à Mulher. 2.001, 1º edição.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Urgências e Emergências Maternas. Brasília D.F: 2.003, 2º edição.

AME. Dicionário de Administração de medicamentos na Enfermagem: 2007 – 2008. 5ª Edição: Rio de Janeiro: EPUB, 2006.

SANTOS, L.G.A. et all. Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Rio de Janeiro: Medbook: 2010

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Visita Técnica à Casa da Gestante em Matão.

Participação nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Carlos Fernando Malzoni.

Participação dos alunos na Semana da Enfermagem

Participação dos alunos na Semana Paulo Freire

Participação dos alunos na Semana da Enfermagem de 06/05 a 10/05

Participação em atividades de saúde voltadas para a mulher e a criança, promovidas por entidades de ensino, prefeitura, ONGs,
hospital e comunidade. Em datas definidas pelas entidades.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento contínuo e individualizado das atividades do aluno no decorrer do estágio trabalhando as dificuldades detectadas
nos procedimentos realizados em campo de estágio, proporcionando a ele mais oportunidades dentro do próprio estágio.

IX – Identificação:
Nome do Professor: SUZAN CRISTINA LEITE GERALDO / JOSILENE CRISTINA LINHARES / ELISETE TROVÃO DE SÁ

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD está de acordo com o plano de curso, possibilitando ao aluno  condições ideaís para o seu desenvolvimento em campo de
estágio.Dando oportunidades de relacionar a teoria com a prática.

Nome do Coordenador: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


