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1.Identificação
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Ano Lectivo:

2019-20
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Unidade Curricular:
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2.Detalhes da Unidade Curricular

Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia

Ano Curricular

1

Semestre

1

ECTS

6
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Curso
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3.Equipa Pedagógica
Isabel Serra

Docentes

Isabel Serra; Peritos Convidados

eit

o

Regente / Coordenador
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4.Finalidade

pa

ra

Desenvolver competências na área da Saúde Sexual e Reprodutiva, com especial enfase na Saúde
Ginecológica, que contribuam para responder às necessidades dos indivíduos/famílias/comunidade, para a
promoção da qualidade de vida.

lid
o

5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In
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Demonstrar capacidades para a tomada de decisão na resolução de problemas, no planeamento,
execução e avaliação de cuidados de enfermagem especializados, ao individuo/família/comunidade, no
âmbito da saúde ginecológica;
Promover a reflexão critica dos estudantes, mobilizando a evidência científica sobre a Saúde Sexual e
Reprodutiva, nas suas dimensões biológica, psicológica, social, cultural e espiritual;
Analisar as dimensões éticas, legais, políticas e económicas dos cuidados de enfermagem
especializados.
6.Conteúdos Programáticos
Fatores que fundamentam a Saúde Sexual e Reprodutiva, contemplando aspetos sociais, culturais e de
género;
Contraceção ao longo do ciclo de vida;
Afeções ginecológicas da criança/adolescente/mulher mais frequentes, diagnóstico e tratamento;
Climatério, saúde da mulher/companheiro/família na transição para a menopausa/ andropausa;
Ginecologia oncológica;
Fertilidade, problemáticas da fertilidade e técnicas de reprodução assistida, disfunção sexual;
Competências do ESMO na área da Saúde Sexual e Reprodutiva e Ginecológica;
Legislação e ética.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de forma a fornecer às estudantes noções
sobre os determinantes de saúde com influência na saúde sexual e proporcionar uma reflexão critica das
respostas às necessidades da população em função das orientações nacionais e internacionais, capacitando-os
para uma abordagem da sexualidade ao longo do ciclo de vida estimulando a excelência dos cuidados de
enfermagem.
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8.Carga Horária

(TP) Teórico Pratico

29

pa

(T) Teórico

27

ra

(PL) Prática Laboratorial 6
(TC) Trabalho de campo
8

(E) Estágio

de

(O) Outra
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(OT) Orientação e
tutorial
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(S) Seminário

ef
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Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
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9.Metodologias de Ensino

150

Metodologia ativa centrada no processo de aprendizagem dos estudantes, nomeadamente através da
elaboração, partilha e debate sobre trabalho em grupo. Salienta-se a reflexão e debate fundamentado na
evidência científica atual e nas orientações nacionais e internacionais para a prática do ESMO em Saúde
Sexual e Reprodutiva;
A par da metodologia expositiva e demonstrativa, os estudantes são instigados a uma participação ativa
em situações de simulação e abordagem de temáticas em painéis.
10.Avaliação
O estudante poderá optar por avaliação periódica ou avaliação final (época normal e época de recurso)
A classificação final, obtida por avaliação periódica, terá por base:
Reflexão (ponderação 25%)
Frequência (ponderação 25%)
Trabalho de grupo (ponderação 50%)
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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As atividades são organizadas de acordo com os conteúdos programáticos, motivando á prática baseada na
evidência, à conduta ética e pensamento critico, para o desenvolvimento do conhecimento, são gerados
momentos de partilha, debate e reflexão critica.
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No decorrer das sessões letivas poderá ser proporcionada outra bibliografia específica para as temáticas
abordadas.
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