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 Exerce as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe:  
Assistir ao enfermeiro:  

● no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem;  

● na prestação de cuidados diretos de enfermagem a clientes em estado grave;  

● na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 

vigilância epidemiológica;  

● na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;  

● na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

clientes durante a assistência de saúde;  

● nas ações especificas de assistência a pacientes em tratamento específico, em 

estado grave e em situações de urgência e emergência.  
 
Deverá também:  
● Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e 
de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;  

● Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e doenças profissionais e do trabalho;  

 ● Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
enfermeiro/ enfermeiro obstétrico/ obstetriz;  

● Integrar a equipe de saúde;  

● Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem;  

● Anotar no prontuário do cliente as atividades de assistência de enfermagem, para fins 
estatísticos;  

● Participar de atividades de pesquisa em saúde;  

● Utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe multiprofissional. 
  
Neste sentido o curso propõe a formação profissional do técnico de enfermagem voltado 
ao atendimento das necessidades de saúde de  paciente/cliente/comunidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

      Componente Curricular: Assistência à saúde da mulher e da criança I                                           Módulo: 01 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Estabelecer relações entre as 
estruturas do sistema reprodutivo e o 
seu funcionamento. 
 
 
 Correlacionar procedimentos e 
cuidados de enfermagem indicados na 
prevenção e tratamento das afecções 
ginecológicas.  
 
 
 
 
 Interpretar as ações para o 
atendimento da mulher no 
planejamento familiar e durante o ciclo 
gravídico-puerperal. 
 
 

1. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

. Relacionar o sistema reprodutor masculino e 
feminino quanto a sua estrutura e 
funcionamento normal.  
 
2.1. Relacionar os sinais e sintomas dos 
distúrbios ginecológicos.  
2.2. Relacionar cuidados de enfermagem à 
mulher entre a puberdade ao climatério.  
2.3. Relacionar ações de enfermagem na 
prevenção das afecções ginecológicas.  
2.4. Utilizar terminologia específica de 
ginecologia para as anotações de 
enfermagem.  
 
3.1. Classificar métodos de planejamento 
familiar.  
3.2. Identificar protocolo de ações de 
assistência pré-natal, parto e puerpério 
preconizado pela Secretaria de Saúde do 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

1. Anatomia e fisiologia do aparelho 
reprodutor feminino e masculino;  

 
2. Afecções ginecológicas e 

assistência de enfermagem 
 

3. Exames preventivos: 

 
● Autoexame das mamas 
● Mamografia 
● Citologia oncótica 
 
 
4. Planejamento familiar;  

        
      ● Assistência aos casais férteis 
      ● Assistência aos casais                 
portadores de esterilidade e infertilidade 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
  
 
 Compreender os aspectos 
biopsicossociais da saúde do neonato, 
da criança, adolescente.  
 
 
Identificar as características da saúde 
do neonato e as alterações fisiológicas, 
psicológicas da criança e do pré-
adolescente e os sinais e sintomas que 
indiquem alterações patológicas. 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de São Paulo.  
3.3. Identificar as complicações decorrentes 
da gestação, parto e puerpério.  
 
4. Realizar cuidados de enfermagem 
adequados ao recém nascido 
 
 
5. Utilizar terminologia específica para as 
anotações de enfermagem.  
 
 
 
 
6. Registrar ações que visem o 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança e do pré-
adolescente.  
6.1. Relacionar os cuidados de enfermagem 
à criança e ao adolescente hospitalizado. 
6.2. Descrever a importância do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
6.3. Relacionar os sinais e sintomas das 
alterações fisiológicas, psicológicas e 
patológicas na criança e no pré-adolescente.  
6.4.Refletir sobre a ocorrência de gravidez na 
adolescência. 
6.5. Relacionar cuidados de enfermagem 
adequados à criança e ao adolescente. 
 
  
7. Realizar em laboratório de enfermagem o 
controle antropométrico da criança e do pré-
adolescente. 
 

 
 
 
5 
 
. 
 
 
6 
 
 
 
 
.    
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

5. Gestação: 
       
      ● Diagnóstico de gravidez 
      ● Assistência Pré-natal  
 
   6. Situações de risco obstétrico e 
assistência de enfermagem 
 
     ● Abortamento 
     ● Placenta prévia (PP) 
     ● Prenhez ectópica ou extra uterina 
     ● Doença hipertensiva específica da 
gestação (DHEG) 
     ● Sofrimento fetal agudo (SFA) 
 

7.Parto e nascimento humanizado  
 
●Parto normal 
●Parto cesárea 
● Assistência de enfermagem 
durante o trabalho de parto 
 

 
       8. Anotação de enfermagem 
específica em obstetrícia e ginecologia 
 
9. Assistência de enfermagem durante o 
puerpério 
 
 
10. Fármacos mais utilizados em 
Obstetrícia 
 
 
. Saúde da criança:  
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. 1. Recém nascido:  
 
Classificação 
 
● De acordo com o peso 
● De acordo com a idade 
gestacional (IG) 
●De acordo com a relação peso iG  
● Características 
anatomofisiológicas 
●Escala de Ápgar 
●Cuidados de enfermagem 
imediatos e mediatos 
 
2. Assistência de enfermagem ao 

RN no alojamento conjunto 
 
●Estrutura física e características de 
funcionamento 
●Cuidados de enfermagem 
●Amamentação 

 
3. Puericultura 

 
      ●Aspectos do crescimento e 
desenvolvimento ( infância, puberdade, 
sexualidade, gravidez na adolescência) 
       
 

4. A criança e o adolescente no 
processo saúde-doença 

 
5. A hospitalização da criança e da 

família 
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6. Patologias mais comuns na 
criança e no adolescente 

 
       ● Distúrbios respiratórios 
       ● Diarreia e desidratação/      terapia 
de reidratação renal 
       ● Desnutrição proteico-calórica 
       ● Distúrbios hematológicos 
       ● HIV / AIDS 
 

7. Estatuto da criança e do 
adolescente 

 
8. Maus tratos e violência 

domestica 

 
 

9. Nutrição aplicada 
 

10. Anotação de enfermagem em 
pediatria. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Assistência à saúde da mulher e da criança I                                                 Módulo: 01 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Conhecer as estruturas 
internas e externas do 
sistema genital masculino 
e sistema genital 
feminino, sua estrutura e 
funcionamento normal.  
Aprender  como ocorre o 
ciclo menstrual e como 
se origina o processo de 
fecundação. 

Anatomia e fisiologia do 
sistema reprodutor feminino 
e masculino. Principais 
hormônios femininos. O 
ciclo menstrual e a 
fecundação. 
 

Aulas expositivas (data-show), 
dialogadas sobre o aparelho reprodutor 
feminino e aparelho reprodutor masculino 
e suas funcionalidades. Exercícios de 
fixação e correção. 

29 /01 /14 à 07/02/14 
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Identificar  os sinais e 
sintomas dos distúrbios 
ginecológicos. Relacionar 
os cuidados de 
enfermagem à mulher 
entre a puberdade ao 
climatério. Relacionar as 
ações de enfermagem na 
prevenção das afecções 
ginecológicas. Utilizar 
terminologia específica 
de ginecologia para as 
anotações de 
enfermagem. 

Patologias mais comuns da 
mama, vulva, vagina, útero 
e anexos. Exames 
preventivos: autoexame das 
mamas, mamografia, 
citologia oncologia, entre 
outros.Assistência de 
enfermagem em 
ginecologia. 

Aulas expositivas (data-show) e 
dialogadas sobre as patologias mais 
comuns que envolvem a mulher. Projeto 
leitura: Leitura em sala de aula de artigos 
relacionados às principais patologias 
femininas e discussão sobre as 
assistências de enfermagem necessárias 
para cada tipo de patologia. 

 
12/02/14 à 21/02/14 

Especificar os  métodos 
de planejamento familiar. 
Identificar protocolos de 
ações de assistência pré 
natal, parto e puerpério 
preconizado pela 
secretaria de saúde do 
Estado de São Paulo. 
Identificar as 
complicações 
decorrentes da gestação, 
parto e puerpério. Utilizar 
terminologia específica 
para as anotações de 
enfermagem.  

Planejamento familiar, pré 
natal, assistência de 
enfermagem  durante a 
gestação, parto e puerpério. 
Anotações de enfermagem 
específica em ginecologia e 
obstetrícia. 

Principais fármacos  
utilizados em obstetrícia e 
sua categoria de risco.    

Aulas expositivas e dialogadas sobre a 
assistência à mulher durante a gestação, 
parto e puerpério. Projeto leitura: leitura 
de artigos, jornais e revistas sobre os 
temas relacionados à saúde da mulher. 
Seminário sobre os tipos de partos e 
suas vantagens e desvantagens. 
Avaliação escrita. 

 
26/02/14 a 14/03/14 
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Prestar cuidados de 
enfermagem imediatos e 
mediatos ao recém 
nascido. Identificar as 
características 
anatômicas e funcionais 
do recém nascido. 
Relacionar as vantagens 
e desvantagens do 
alojamento conjunto. 
Orientar as puéperas 
diante da alta hospitalar 
quanto aos cuidados 
gerais com o recém 
nascido. 

Sinais vitais em recém-
nascidos e crianças. 
Principais objetivos dos 
cuidados ao recém nascido. 
Boletim de Ápgar e suas 
classificações. Principais 
complicações em recém-
nascidos. Administração de 
Nitrato de Prata, Kanakion.  

Aulas expositivas (data-show), aula no 
laboratório de enfermagem para ensinar 
como recepcionar o recém nascido 
(boneco), orientar qual a maneira correta 
para coloca-lo para sugar no seio 
materno. Ensinar como dar banho 
humanizado  em recém- nascido.  

 
19/03/14 à 02/04/14 

Conhecer o teste do 
pezinho, teste do olhinho 
e teste da orelhinha 
realizados nos recém-
nascidos. 

 

 

Teste do pezinho: doenças 
e tratamentos. A 
importância do teste do 
olhinho e as principais 
doenças oculares 
detectadas.  Teste da 
orelhinha  

 

 

 

  

 
 Aula dialogadas e expositivas (data-
show), análise de impressos e 
formulários que antecedem a realização 
do teste do pezinho, teste do olhinho e 
teste da orelhinha. 
 
 
 
 
 
 

04/04/14 à 18/04/14 
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Avaliar e acompanhar o 
crescimento e 
desenvolvimento da 
criança e pré –
adolescente. Reconhecer 
os sinais e sintomas das 
alterações fisiológicas, 
psicológicas e 
patológicas na criança e 
no pré adolescente.  

Principais alterações 
fisiológicas, psicológicas e 
patológicas na criança e pré 
adolescente. Trabalhar o 
Estatuto da Criança do  
adolescente 

 
 
Aulas expositivas (data-show) e 
dialogadas sobre as patologias mais 
comuns na criança e adolescente. 
Estatuto da criança e do adolescente. 
Elaboração de pesquisas sobre os 
principais distúrbios psicológicos que 
acometem as crianças e os adolescentes. 
 

23/04/14 à 02/05/14 

Relacionar cuidados de 
enfermagem adequados 
à criança ao adolescente. 
  
 
 
 
 

Planejamento e a execução 
da assistência de 
enfermagem à criança e ao 
adolescente. Assistência de 
enfermagem às doenças 
mais comuns na infância. 
 
 
 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalho 
em grupo sobre a assistência de 
enfermagem às doenças mais comuns na 
infância. Palestra com o médico 
convidado Dr. Carlos Gustavo –
Ginecologista para falar sobre Métodos 
contraceptivos  existentes.  
 
 

 
07/05/14 à 21/05/14 

Realizar em laboratório 
de enfermagem o 
controle antropométrico 
da criança e do pré 
adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 

Puericultura, gráfico de 
crescimento e 
desenvolvimento da criança 
e do adolescente, perímetro 
cefálico, perímetro torácico 
e perímetro abdominal e 
nutrição adequada. 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas e dialogadas, aula 
prática em laboratório de enfermagem 
para o aprendizado da realização das 
medidas antopométricas. Projeto Leitura- 
leitura de artigos, livros, revistas e jornais 
sobre o crescimento e desenvolvimento 
infantil. Exercícios de fixação e correção.  
 
 
 
 
 

23/05/14 à 04/06/14 
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 Identificar os principais 
acidentes na infância e 
os tipos de violência em 
crianças e adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais acidentes na 
infância e os primeiros 
socorros necessários. Ex: 
mordida de animais, 
afogamento, fraturas, 
hemorragias, intoxicação, 
queimaduras, entre outros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas (data show) e 
dialogadas,  Projeto leitura- leitura de 
artigos, revistas e jornais sobre os 
principais acidentes na  infância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/14 à 11/06/14 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Assistência à saúde da mulher e da criança I                                                  Módulo: 01 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Estabelecer relações entre as 
estruturas do sistema 
reprodutivo e o seu 
funcionamento.  

 Conhecer as estruturas 
anatômicas e saber quais 
fazem parte do aparelho 
reprodutor masculino e 
quais são do aparelho 
reprodutor feminino. 

  

 Atividade individual 
 

 Avaliação com questões 
dissertativas e objetivas 

 

 Relatórios 

 Clareza e objetividade nos 
relatórios apresentados 
sobre a anatomia e 
fisiologia dos aparelhos 
reprodutores masculinos e 
femininos 

 Geração de informações 
relevantes  

 Domínio da terminologia 
científica dos aparelhos 
reprodutores humanos. 

 
 
 
 

 Ser capaz de distinguir  as 
estruturas do aparelho 
reprodutor feminino do 
aparelho reprodutor 
masculino. 

 Conhecer o funcionamento 
normal do sistema 
reprodutor para identificar 
rapidamente o que é 
patológico. 

 Ser organizado e saber 
organizar o trabalho e tudo 
aquilo que for relacionado a 
ele. 

 

 Correlacionar procedimentos 
de enfermagem indicados na 
prevenção e tratamento das 
afecções ginecológicas 

 Identificar os sinais e 
sintomas das principais 
doenças femininas e 
distúrbios ginecológicos. 

 Conhecer os cuidados de 
enfermagem à mulher entre 

 Avaliação dissertativa 
 

 Atividade em grupo e 
individual 

 
 

 Domínio das 
terminologias científicas 
que envolvem a saúde da 
mulher.   

 Clareza e objetividade na 
realização dos exercícios 
de fixação. 

 Saber prestar corretamente 
a assistência de 
enfermagem às mulheres 
com afecções 
ginecológicas. 

 Domínio nas terminologias 
específicas de ginecologia 
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a puberdade e o climatério. 

 Saber classificar as fases do 
ciclo menstrual, 
características da 
menstruação, sangramento 
vaginal, e dor pélvica. 

 Ter conhecimento sobre a 
importância dos exames 
ginecológicos e como 
prestar a assistência de 
enfermagem nestas  
consultas. 

 Ter capacidade técnica e 
científica para identificar 
distúrbios da mama. 

 

  Exercícios de fixação. para as anotações de 
enfermagem. 

 Saber prestar assistência 
de enfermagem de maneira 
humanizada 

 Ter conhecimento técnico e 
científico para orientar 
sobre prevenção e 
tratamento das afecções 
ginecológicas mais comuns. 

●Ter argumentos satisfatórios 
para orientar todas as 
mulheres e também s homens 
sobre a importância do auto 
exame das mamas para 
diagnósticos precoce de 
doenças.   

 
Interpretar as ações para o 
atendimento da mulher no 
planejamento familiar e 
durante o ciclo gravídico-
puerperal 

 

 Saber classificar métodos de 
planejamento familiar. 

 Conhecer o protocolo da 
Secretaria do Estado de São 
Paulo sobre a assistência 
pré-natal, parto e puerpério. 

 Saber diferenciar os 
principais hormônios 
femininos: estrógeno e 
progesterona. 

 Identificar os sinais e 
sintomas da gravidez, a 
fisiologia materna da 
gravidez, hiperemese 
gravídica. 

 Ter consciência da 
importância do 
acompanhamento do Pré 

 

 Pesquisas sobre 
planejamento familiar 

  Trabalho em grupo 
(leitura de artigos sobre 
os temas trabalhados em 
sala de aula) 

 Relatórios 

 
 

 Clareza e objetividade nos 
exercícios de fixação, 

 Geração de informações 
relevantes  

 Relatórios condizentes 
sobre o protocolo de 
atendimento ao pré-natal, 
parto e puerpério. 

 
 

 Saber identificar 
complicações decorrentes 
da gestação, parto e 
puerpério e as condutas de 
enfermagem necessárias. 

 Saber utilizar as 
terminologias específicas de 
ginecologia. 

 Saber realizar coleta de 
dados, pesquisas, produzir 
relatórios claros e precisos 
sobre os tipos de partos 
existentes evidenciando as 
vantagens e desvantagens 
de cada um deles. 

 Conhecer a funcionalidade 
do estrógeno e 
progesterona no organismo 
feminino e o que a ausência 
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Natal para a saúde da 
gestante e do bebê. 

 Conhecer os tipos de 
abortos existentes e as 
manifestações clínicas de 
cada um deles.  

 Conhecer os tipos de 
reprodução humana. 

 Saber diferenciar 
Esterilidade de Infertilidade.   

ou o excesso desses 
hormônios podem provocar 
na mulher. 

 Apresentar argumentos 
necessários para orientar a 
gestante sobre a 
importância do 
acompanhamento Pré Natal 
e prestar a assistência de 
enfermagem adequada 
nestas consultas. 

 Saber prestar assistência 
de enfermagem em casos 
de abortos, pré parto, parto 
e puerpério. 

 Conhecer os tipos de 
tratamento e saber prestar 
assistência de enfermagem 
adequada aos casais 
inférteis e /ou estéreis.     

Compreender os aspectos 
biopsicossociais da saúde do 
neonato, da criança e 
adolescente.  

 Saber realizar o 
acompanhamento, 
crescimento e 
desenvolvimento do neonato, 
da criança e do pré 
adolescente. 

 Saber relacionar os sinais e 
sintomas das alterações 
fisiológicas, psicológicas e 
patológicas na criança e no 
pré-adolescente.  

 Ter habilidade para oferecer 
orientações antecipada aos 
pais e cuidadores das 
crianças e pré adolescentes 
para estimular a provisão de 
assistência à saúde.  

 Relatórios 

 Pesquisas 

 Avaliação dissertativa 

 Exercícios de fixação 
 

 Clareza e objetividade nos 
exercícios de fixação 

 Geração de informações 
relevantes  

 Relatórios condizentes 
envolvendo a realidade 
biopsicossocial do 
neonato, da criança e do 
adolescente.  

 Saber produzir relatórios de 
enfermagem claros, 
precisos e científicos sobre 
a saúde do neonato, da 
criança e do pré-
adolescente. 

 Saber identificar e avaliar os 
aspectos biopsicossociais 
das diferentes fases da vida 
da criança e do 
adolescente.  

  

Identificar as características  Saber prestar os cuidados  Relatórios  Agilidade e objetividade  Saber detectar e avaliar as 
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da saúde do neonato e as 
alterações fisiológicas, 
psicológicas da criança e do 
pré adolescente e os sinais e 
sintomas que indiquem 
alterações patológicas. 

imediatos e mediatos ao 
recém-nascido. 

 Assistência de enfermagem à 
criança e ao adolescente. 

 Domínio na realização das 
medidas antropométricas da 
criança e do pré-adolescente. 

 Saber orientar as pré-
adolescentes sobre as 
principais DST e os tipos de 
métodos contraceptivos 
existentes.  

 Ter habilidade para 
proporcionar educação à 
família, visando construir um 
estilo de vida saudável para 
o futuro. 

 Saber avaliar os cinco 
parâmetros da escala de 
Ápgar atribuir as notas para 
cada parâmetro. 

 Pesquisas 

 Atividade em grupo 

 Avaliação com testes 
objetivos. 

na identificação das 
alterações fisiológicas e 
psicológicas da criança e 
do pré-adolescente. 

 Relatórios condizentes 
sobre os sinais e sintomas 
que indiquem alterações 
patológicas na criança e 
adolescente. 

  

alterações fisiológicas do 
recém-nascido. 

 Identificar o que é normal e 
o que é patológico no 
recém-nascido, criança e 
adolescente.  

 Prestar assistência 
humanizada à toda família, 
principalmente à mãe e ao 
neonato. 

 Possuir argumentos 
convincentes sobre os 
benefícios do aleitamento 
materno, imunizações, 
nutrição correta e a 
segurança da criança.  

  Demonstrar domínio de 
conhecimento e prestar 
assistência de enfermagem 
adequada a cada 
classificação da escala de 
Ápgar.   
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V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica:  
  CARRARA, H.H.A. Semiologia Obstétrica. Faculdade de medicina de Ribeirão Preto-SP, 

2011. Disponível em: http://www.fmrp.usp.br/revista/1996/vol29n1/semiologia_obstetrica.pdf 

 GUYTON, A.C.e HALL, J.E.Fisiologia Médica. 10º ed.Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 
Koogan, 2002. 

 MARTINS.C.M. Assistência ao trabalho de parto. Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia. Brasília-DF, 2001. 

 NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humano. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 NETTINA, S.M. Brunner- Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

 
Outros Materiais Didáticos 
Internet , Data-Show, Artigos científicos. 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
         A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia 
da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Rosimeire da Silva                                Data:     08/02/2014 

Assinatura:                                                                                    

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do 
componente curricular do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é 
favorável. 

Nome do coordenador(a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 
 
Assinatura:                                                                               Data:  08/02/2014    
 
    

 

http://www.fmrp.usp.br/revista/1996/vol29n1/semiologia_obstetrica.pdf

