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PLANO DE CURSO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Enfermagem 

Disciplina: Saúde da Criança 

Professor: Ysnaia Poliana H. C. Camarão E-mail: ysnaia.camarao@fasete.edu.br 

Código:  Carga Horária: 80h Créditos: 04 

Pré-requisito(s): - 

Período: 5º Ano: 2017.1 

  

2. EMENTA: 

Estudar as intervenções de enfermagem no processo saúde-doença da criança, considerando o 

perfil epidemiológico em face das diferentes realidades sociais e das políticas públicas de 

saúde. Disciplina de caráter teórico-prático, que visa promover no aluno a reflexão para a 

intervenção de enfermagem na saúde da criança na atenção básica, média e alta complexidade. 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, calendário vacinal e 

avaliação nutricional. Semiologia aplicada à criança. O cuidado de enfermagem à criança 

portadora de afecções clínicas, cirúrgicas e malformações, em todos os níveis de atenção à 

saúde. Consulta de enfermagem pediátrica.  

  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar ao estudante o conhecimento das técnicas e conceitos dos cuidados a criança. 

Promovendo o aprendizado através de aulas dinâmicas na sala e no laboratório de técnicas de 

enfermagem. 

  

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

Identificar o papel do enfermeiro na assistência a saúde do recém-nascido e da criança, no 

contexto das políticas públicas de saúde; 

- Desenvolver ações de promoção e educação em saúde, relacionados a avaliação nutricional, 

ao aleitamento materno e a alimentação adequada do recém-nascido e da criança; 

 - Desenvolver ações de prevenção dos agravos prevalentes na infância, imunização, acidentes 

domésticos e violência; 

 

  

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I- Introdução a Disciplina. 

II- Exame físico e Anamnese da criança e Condutas do enfermeiro na Puericultura e nos casos 

de microcefalia  

III- Assistência de Enfermagem aos distúrbios alimentares. 

IV- Assistência de Enfermagem as imunizações na Infância.     

V- Assistência de Enfermagem no Crescimento e Desenvolvimento da Criança.   

VI- Principais Distúrbios que acometem o Recém-nascido, a Criança, comprometendo 

diversos Sistemas. 

  

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

A disciplina será desenvolvida na sala de aula e em atividades externas. Na sala de aula, 

teremos aulas expositivas e participativas com a utilização de quadro branco, de slides, 

apresentação de vídeos que demonstram cuidados de enfermagem, como também a leitura e 

discursão de artigos científicos. A disciplina possui na distribuição da carga horária, 20 horas 
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para realização de atividades externas, que serão realizadas em uma creche municipal, e no 

Hospital Municipal de Paulo Afonso, sendo avaliadas através da ficha de avaliação regimental 

e um estudo de caso. 

O aluno que não cumprir 75% da carga horária da atividade externa, ainda que obtenha 

rendimento igual ou superior a 7 na avaliação escrita, estará reprovado da respectiva 

disciplina. A avaliação teórica será realizada através de provas escritas contendo questões 

discursivas e objetivas. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO: 
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:  
 

 Teórica: Discursões e apresentações de trabalhos em sala de aula, através de artigos 

científicos entregues pelo professor, no valor de 1,0(um) ponto para ser somado à 

avaliação escrita. 

 Realização de análise e discursão de casos clínicos sobre os diversos temas. Valor: 1,0 

ponto  

 Teórica: Avaliação escrita, com questões discursivas e objetivas; individual; valor: 

10,0 (dez) pontos. 

 
 2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:  
 

 Teórica: Discursões e apresentações de trabalhos em sala de aula, através de artigos 

científicos entregues pelo professor, no valor de 1,0(um) ponto para ser somado à 

avaliação escrita. 

 Teórica: Avaliação escrita, com questões discursivas e objetivas; individual; valor: 

10,0 (dez) pontos. 

 Prática: Apresentação de um estudo de caso, no valor de 2,0(dois) pontos e ficha de 

avaliação de critérios da atividade externa, no valor de 8,0(oito) pontos. 

 

a)  2a CHAMADA: A ser aplicado na data provável de acordo com o calendário da 

instituição – Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; 

individual; valor: 10,0 (dez); 

b) PROVA FINAL: A ser aplicado na data provável de acordo com o calendário da 

instituição – Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; 

individual; valor: 10,0 (dez);  

 

OBS: As datas poderão sofrer alterações, sempre comunicadas em sala de aula, nos 

horários das aulas regulares, de acordo com o regramento da secretaria da IES FASETE. 

 

  

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE: 

Atendimento semanal, mediante agendamento prévio. 

 

9. BIBLIOGRAFIA: 

BÁSICA 

FARHAT, C. K. Infectologia pediátrica. São Paulo: Atheneu.  

FIGUEIRA, F. Pediatria: Instituto Materno-infantil de Pernambuco (IMIP) MEDSI. Rio de 
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Janeiro: Guanabara, 2004.  

OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de. Manual de Enfermagem em Pediatria. AB 

Editora, 2010.  

SILVA, M. C. Guia da Assistência Integral à saúde da criança e do adolescente em 

situação de violência: abordagem multidisciplinar. Recife: EDUPE.  

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 6.ed. Vol.1 e 2. Rio de 

Janeiro:Elsevier,2005 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Lei 8069, 13.07.1990. Estatuto da criança e adolescente.  

CLOHERTY, J. P.; EICHENWALD, E. C.; STARK, A.R. Manual de neonatologia. 6ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara, 1)2009.  

MARCONDES, Eduardo. Pediatria Básica. São Paulo: Savier. v.1  

MARCONDES, Eduardo. Pediatria Básica. São Paulo: Savier. v.2  

MIURA,E.et al. Neonatologia; princípios e prática. 2ª ed. Porto Alegre; Artes Médicas, 2002  

WHALEY E WONG. Enfermagem pediátrica: elementos essenciais à intervenção efetiva. 5ª 

 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (*) 

1ª ETAPA: Estrutura física da unidade pediátrica, exame físico pediátrico, condutas do 

enfermeiro na puericultura, manejo de crianças com microcefalia, Desenvolvimento 

neuropsicomotor, auditivo e visual da criança; Avaliação do crescimento da criança;  

2ª ETAPA: Benefícios do aleitamento materno e alimentação alternativa; Imunização e 

calendário vacinal; Dermatites comuns na infância; Cólicas e suas resoluções; Problemas 

nutricionais: desnutrição, obesidade e raquitismo;Visita ao Hospital; Distúrbios respiratórios: 

pneumonia, asma, bronquite e rinite; Infecções virais: sarampo, rubéola, conjuntivite e 

caxumba; Infecções bacterianas: impetigo e furúnculo; Anemias. 

 

 

 

(*)=Assuntos trabalhados no PIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (*) 
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