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EMENTA DA DISCIPLINA 
 
JUSTIFICATIVA: 
  ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, NEONATAL E GINECOLÓGICA, 
disciplina obrigatória nos currículos dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 
proporciona meio capaz de favorecer ao educando conhecimentos sobre uma das 
áreas específicas e prioritárias dos programas de saúde. 
  Sua temática, voltada a assistência e outras atividades pertinentes a 
atenção secundária e terciária de saúde à mulher no seu ciclo grávido-puerperal e 
ginecológico bem como ao recém-nascido, tem como perspectiva o desenvolvimento 
da postura técnico-operativa dentre a clientela que permita, face a realidade e 
conhecimento, posteriores atitudes críticas e inovadoras. 
OBJETIVO GERAL: 
  Prestar assistência de enfermagem à mulher em seu ciclo grávido-
puerperal e ginecológico e ao recém-nascido, bem como propiciar meios capazes de 
desenvolver conhecimentos e habilidades em assuntos de assistência obstétrica, 
neonatal e ginecológica, objetivando criar condições e qualificação profissional dos 
educandos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  Ao término da apresentação do conteúdo, espera-se que o aluno 
alcance como resultado de aprendizado, 80% de correção em relação as seguintes 
condutas: 

1. definir conceitos básicos dos assuntos abordados; 
2. relacionar as principais manifestações clínicas da gravidez normal e com 

intercorrências, do puerpério normal e com intercorrências, do recém-
nascido normal e com complicações bem como das intercorrências mais 
freqüentes em clínica ginecológica; 

3. traçar, explicar e avaliar plano assistencial de enfermagem às diversas 
situações programadas e apresentadas; 

4. descrever características importantes e aplicar técnicas de enfermagem 
específicas na assistência obstétrica, neonatal e ginecológica; 

5. conhecer os direitos e deveres do enfermeiro obstetra, consoante a Lei do 
Exercício Profissional da Enfermagem. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO-PRÁTICO: 
 UNIDADE I – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER EM IDADE 
FÉRTIL NO CICLO GRÁVIDO PUERPERAL. 

GRAVIDEZ: diagnóstico; intercorrências mais comuns: gestoses e síndromes 
hemorrágicas. 

1.1 – Patologia do líquido amniótico: oligoâmnio, polidrâmnio, amniorrexe e 
corioamnionite. 



1.2- Gestação de alto risco: diabetes, cardiopatia, nefropatia, doenças 
infecciosas (toxoplasmose, rubeola, malária, varicela, hanseniase etc), doença 
mental, DST (AIDS, gonorreia, sífilis, condiloma etc) 

ASSISTÊNCIA À PARTURIENTE: admissão; técnica de parto; equipamento e 
material de sala de parto. 

3. PARTO: fatores; fenômenos, tipos e fases clínicas 
3.1 -  Acidentes do Parto 
- Patologias do funículo: circular de cordão, cordão longo, cordão curto, nó 

de cordão, procidência e prolapso. 
- Laceração do canal de parto. 
- Secundamento patológico: retenção placentária/acretismo, inversão 

uterina. 
- Atonia Uterina. 
4. PUERPÉRIO: características; evolução: normal e com intercorrências; 
assistência. 
 
UNIDADE II – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO. 

1. RECÉM-NASCIDO NORMAL: conceituação, características físicas e fisiológicas, 
sinais de enfermidades; exame físico imediato e mediato; plano assistencial; 
alojamento conjunto. 

 
2. RECÉM-NASCIDO DE RISCO: baixo peso e prematuridade: conceituação, 

características físicas e fisiológicas, cuidados específicos; problemas mais 
comuns que afetam o recém-nascido. 

 
UNIDADE III – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CAMPO 
GINECOLÓGICO 

1. CLIMATÉRIO: modificações físicas, fisiológicas e emocionais. 
2. INTERCORRÊNCIAS GINECOLÓGICAS: aparelho genital e mama. 
 

UNIDADE IV – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: ASPECTOS 
ÉTICOS E LEGAIS. 

 
METODOLOGIA: 
 As atividades serão desenvolvidas de forma a facilitar a interação da clientela 
aos objetivos a serem alcançados, utilizando-se recursos técnicos que favoreçam 
conhecimento, compreensão, análise, síntese e aplicação do conteúdo programático. 
 O conteúdo prático será desenvolvido em unidade hospitalar. 
 
ATIVIDADES DISCENTES: 
 Os alunos terão, dentre outras atividades: 
� devolução de técnicas programadas; 
� apresentação escrita e oral de trabalhos sobre a disciplina; 
� participação efetiva nas atividades de classe ao cumprimento das tarefas 

determinadas. 
 
AVALIAÇÃO: 
 A avaliação da aprendizagem será feita através de duas provas escritas e 
uma de domínio de conjunto e/ou um trabalho escrito de grupo, com apresentação 
escrita e oral. 
 A avaliação da disciplina será feita pelos alunos. 
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