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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500612 - Enfermagem em Saúde Materna  

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 723 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Antonieta Pereira de Carvalho da Palma Medeiros 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

112 38 12 10                   4       48 

 
Pré-requisitos (se aplicável):      
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Demonstre conhecimento sobre as alterações fisiológicas da mulher decorrentes da gravidez, nascimento e puerpério 

• Demonstre conhecimento sobre as alterações psicológicas nos elementos da família, decorrentes da gravidez, 
nascimento e puerpério 

• Demonstre conhecimento sobre os desconfortos que a mulher pode apresentar na gravidez e as medidas de alívio 

• Sabe colocar questões de modo a personalizar os cuidados 

• Demonstre conhecimento sobre as competências do bebé in útero 

• Identifique situações de risco ao longo da vida fértil, da gravidez, nascimento e puerpério 

• Demonstre conhecimento sobre a vigilância de saúde da mulher ao longo da vida fértil 

• Demonstre conhecimento sobre o processo de parentalidade no contexto da família 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA 

Saúde Materna no Mundo 

Indicadores de Saúde Materna e Saúde Infantil e cuidados de saúde 

Genética e Factores não genéticos que afetam o desenvolvimento 

Infertilidade 

ENFERMAGEM NA GRAVIDEZ 

Consulta pré-concepcional 

Conceitos e terminologia obstétrica 

Consulta de diagnóstico pré-natal 

Alterações fisiológicas e emocionais 

Competências do bebé in útero 
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Desconfortos na gravidez 

Atendimento nas consultas de vigilância pré-natal 

ENFERMAGEM NO PROCESSO DE NASCIMENTO 

Fatores intervenientes no trabalho de parto 

Fisiologia do trabalho de parto 

Atendimento de Enfermagem no trabalho de parto 

Controle da dor no trabalho de parto 

ENFERMAGEM NO PERÍODO PÓS-PARTO 

Alterações fisiológicas, psicossociais e emocionais no puerpério 

Atendimento de Enfermagem no puerpério 

Visita domiciliário no puerpério 

PLANEAMENTO FAMILIAR 

Objetivos; Métodos e Atendimento de Enfermagem 

MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A UC Aborda a saúde da mulher no período fértil, e privilegia a abordagem centrada na família durante a gravidez, parto e 
puerpério. 

Permite que o estudante tenha consciência da importância que a vigilância da saúde da mulher em idade fértil tem, seja na 
prevenção da gravidez e infecções sexualmente transmissíveis; na preparação de uma gravidez; na vivência da gravidez e 
puerpério, na vivência de uma sexualidade prazenteira livre de riscos, no bem-estar e saúde dessa mulher, da família onde está 
inserida e da sociedade a que pertence. Os conteúdos programáticos exploram o processo fisiológico, emocional, psicológico e 
social que envolve este período da vida da mulher/família, possibilitando ao estudante adquirir conhecimentos que permitam a 
vigilância da sua saúde, a prevenção de riscos e a detecção precoce de complicações. É uma das UCs fundamentais para que 
o estudante possa dar resposta aos objectivos da UC de Ensino clínico de enfermagem em saúde materna e saúde infanto-
juvenil. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas; Estudos de caso; treino de competências em aulas laboratoriais; aulas demonstrativas  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Para dar resposta à compreensão dos diversos processos ao longo da vida fértil da mulher/família, as metodologias passam por 
aulas expositivas onde são abordados os temas referidos, permitindo a compreensão dos processos físicos, emocionais e 
psicossociais assim como os desvios da normalidade; apresentação de casos clínicos com discussão e reflexão em sala de 
aula e demonstração em grupo onde os estudantes são levados a relacionar os conteúdos abordados através de casos clínicos 
simulados e simultaneamente treinar e desenvolver competências no saber ser/estar com a utente/família. As metodologias 
procuram desde logo preparar o estudante para a prática clínica. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação de competências através de demonstração e prova individual de avaliação de conhecimentos 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Lowdermilk, D; & Perry, S. (2008). Enfermagem na Maternidade. (7ª ed.). Loures: Lusociência 

Néné, M; Marques, R; Batista, M. A. (2016). Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. Lisboa: Lidel 

 Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa (SRP) da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Escola Bloomberg de Saúde 
Pública/Centro de Programas de Comunicação (CPC) da Universidade Johns Hopkins, Projeto INFO. Planejamento Familiar: Um 
Manual Global para Prestadores de Serviços de Saúde. Baltimore e Genebra: CPC e OMS, 2007 
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Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


