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ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Ano Letivo 2010-2011 (Total – 140h: HC – 96; T Ind. 100) 

 

PROGRAMA 

Módulo I - Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - Sua Linguagem e Suas Práticas 

PROGRAMA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1.Enfermagem de saúde da criança e do adolescente 

1.1. Evolução e abrangência da enfermagem de saúde 
infantil e pediátrica. Competências de ajuda à criança e 
família.  

1.2. Processo de decisão clínica em enfermagem e 
documentação dos cuidados. 

1.3. Proteção e direitos da criança e do adolescente. 

1.4. Parentalidade. O papel da vinculação no 
desenvolvimento da criança. 

1.5. Parceria de cuidados. Cuidados de enfermagem 
centrados na família. 

 

1. Descrever a evolução da enfermagem pediátrica, abrangência, linguagem e 
suas práticas; 

2. Identificar as competências dos enfermeiros de cuidado à criança e família. 

3. Identificar as fases do processo de decisão clínica. 

4. Fundamentar a importância da documentação dos cuidados. 

5. Conhecer os direitos da criança e do adolescente como clientes dos 
cuidados de saúde; 

6. Identificar o papel da vinculação com a figura parental no desenvolvimento 
da criança. 

7. Explicar as vantagens inerentes a uma prática de cuidados de enfermagem 
em parceria com a família; 

8. Identificar a família como o elemento chave no processo de tomada de 
decisão e na prestação de cuidados à criança. 
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(cont.) 

PROGRAMA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

2.O crescimento e o desenvolvimento da criança e do adolescente 

2.1. Conceitos de normalidade/desvios 

2.2.Instrumentos de avaliação do crescimento e do desenvolvimento (peso, 
comprimento/estatura, perímetro cefálico, IMC, Teste de Mary Sheridan) 

2.3.O crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido e da criança dos 
3 aos 18 meses 

2.4.O crescimento e o desenvolvimento da criança dos 2 aos 18 anos. 

1. Identificar a normalidade do crescimento e do 
desenvolvimento da criança e seus desvios; 

2. Identificar os instrumentos de avaliação do crescimento e 
do desenvolvimento da criança e do adolescente; 

 

 

3.Promoção e Vigilância da Saúde da Criança e do Adolescente 

A consulta de vigilância de Saúde Infantil e Juvenil – Programa tipo de atuação (DGS) 

3.1. Orientações da consulta de vigilância de Saúde Infantil e Juvenil 

3.2.  Objetivos da consulta de vigilância de Saúde Infantil e Juvenil 

3.3. Periodicidade da consulta de vigilância de Saúde Infantil e Juvenil 

1. Identificar os objetivos da vigilância de saúde infantil e 
juvenil de acordo com o estádio de desenvolvimento da 
criança (DGS); 

2. Conhecer a periodicidade das consultas de saúde infantil 
(DGS); 

3. Compreender os critérios para a periodicidade das 
consultas (DGS); 
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(cont.) 

PROGRAMA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

4.Determinantes para a saúde da criança e do adolescente 

4.1. A alimentação no primeiro ano de vida 

4.2. Alimentação da criança e do adolescente 

4.3. A higiene da criança e do adolescente 

4.4. Os acidentes e a segurança da criança e do adolescente 

 

1. Demonstrar conhecimentos sobre alimentação da criança e do 
adolescente; 

2. Demonstrar conhecimentos sobre higiene e dentição da criança e 
do adolescente; 

3. Demonstrar conhecimentos sobre acidentes e segurança da criança 
e do adolescente; 

SEMINÁRIO I - Comportamentos de Risco na Adolescência  

 1. Demonstrar conhecimentos sobre comportamentos de risco na 
adolescência; 

 

SEMINÁRIO II – A criança maltratada e negligenciada. A criança institucionalizada. 

 1. Demonstrar conhecimentos sobre as problemáticas da criança 
maltratada, negligenciada e institucionalizada. 
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(cont.) 

Aprendizagem baseada em problemas RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Caso 1. A criança com risco de obesidade 

 

1. Desenvolver competências relacionais necessárias à realização de uma entrevista; 

2. Desenvolver competências de avaliação do estado de saúde da criança e família e 
colheita de dados; 

3. Conceber um plano de cuidados de enfermagem dirigido à criança e família com 
risco de obesidade. 

 

Caso 2. A criança vítima de maus tratos 

 

1. Desenvolver competências relacionais necessárias à realização de uma entrevista; 

2. Desenvolver competências de avaliação do estado de saúde da criança e família e 
colheita de dados; 

3. Conceber um plano de cuidados de enfermagem dirigido à criança vítima de maus 
tratos e família. 
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Módulo II - Processos Fisiopatológicos, Respostas Humanas e Intervenção Terapêutica. 

 

PROGRAMA  RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Processos Fisiopatológicos e Respostas Humanas do Recém-Nascido (RN), da Criança e Adolescente – Abordagem Pediátrica 

1.1. Processos Fisiopatológicos e Respostas Humanas do RN  

1.1.1. Adaptação do RN à vida extra-uterina; Avaliação do RN; 
Competências do RN; RN de Alto Risco 

1.2. Processos Fisiopatológicos mais comuns na criança e adolescente  

1.2.1. Processos Gastrointestinais; Respiratórios; Urinários; 
Hematológicos; Músculo-esqueléticos 

1.2.2. Processos Cirúrgicos e Traumáticos 

1. Identificar as principais alterações que ocorrem no RN durante a 
transição para a vida extra-uterina; 

2. Reconhecer desvios da normalidade das características comuns do 
RN; 

3. Caracterizar a fisiopatologia das disfunções comuns da criança e do 
adolescente; 

4. Relacionar as manifestações clínicas das patologias médicas e 
cirúrgicas da criança e adolescente com a fisiopatologia subjacente; 

5. Reconhecer o regime terapêutico indicado para as disfunções 
comuns 
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PROGRAMA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

2. Intervenções de Enfermagem relacionadas com as processos fisiopatológicos do Recém-nascido, Criança e Adolescente. 

2.1. Intervenções interdependentes de enfermagem 

2.1.1. Especificidades das Intervenções técnicas 

2.1.2. Administração de terapêutica  

1. Definir os princípios básicos dos procedimentos em 
pediatria; 

2. Conhecer os procedimentos envolvidos na 
intervenção de enfermagem ao nível dos vários 
processos patológicos. 

 

Aprendizagem baseada em problemas  

Caso 3. A criança com processo do sistema gastrointestinal 
comprometido. 

 

1. Desenvolver competências de atendimento numa 
entrevista 

2. Conceber um processo de cuidados de enfermagem 
dirigido à criança e família com disfunção 
gastrointestinal. 
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PROGRAMA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

SEMINÁRIO III – O impacte da hospitalização na criança e família. 

 1. Demonstrar conhecimentos sobre a problemática da 
hospitalização na criança e família. 

 

SEMINÁRIO IV – A dor na criança 

 

 

1. Demonstrar conhecimentos sobre o processo de dor, 
reação da criança e pais, cuidados de enfermagem à 
criança e pais quando a criança tem dor. 

Aprendizagem baseada em problemas  

Caso 4. A criança com doença crónica. 

 

1. Desenvolver competências de atendimento numa 
entrevista 

2. Conceber um processo de cuidados de enfermagem 
dirigido à criança e família com doença crónica; 

 

 


