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ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER       

 

 
EMENTA 

 
A disciplina enfatiza o aprendizado da assistência de enfermagem à saúde da mulher em todas as fases da sua vida, a partir 
integralização dos conhecimentos teóricos e práticos. Para fundamentação do alicerce teórico são realizados estudos acerca da 
história dos movimentos sociais, do feminismo em especial, e suas influências na construção das políticas de atenção a saúde da 
mulher. É destacada a importância para que o graduando possa reconhecer as situações de vulnerabilidade feminina, para que preste 
um cuidado humanizado à mulher nas diversas situações que vivencia como nos casos de violência, abortamento, envelhecimento, 
diagnóstico sorológico para o HIV/Aids e HTLV. Além disso, são discutidas as influências dos aspectos sócio-econômicos e sociais 
na vida saúde sexual e reprodutiva das mulheres, dentre eles as desigualdades de gênero e raça.  
 

 
OBJETIVOS 

 
Discutir estratégias de atuação do enfermeiro na assistência à saúde da mulher em todas as fases da vida; 
Instrumentalizar o graduando para reconhecer as influências dos aspectos sócio-econômicos e sociais na vida saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres; 
Discut i r  e anal isar  as si tuações de vulnerabi l idade femin ina a viol ência ,  às DST’s.  

 
METODOLOGIA 

 
 
A metodologia utilizada na disciplina será centrada em técnicas pedagógicas que estimulem a participação ativa dos alunos e a 
construção do conhecimento a partir da interação com o docente, com a comunidade e com profissionais de saúde das redes básica e 
hospitalar. Assim, serão realizadas dinâmicas grupais e individuais, estudos de caso,exposição dialogada, trabalhos e exercícios em 
grupo, elaboração e projetos de intervenção, visitas técnicas e aulas práticas nas unidades de saúde locais e dos municípios de Cruz 
das Almas e Salvador. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

o Política Públicas de Atenção a Saúde da Mulher; 
o   Violência Contra a Mulher e suas repercussões na saúde sexual e reprodutiva; 
o Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres;  
o Vulnerabilidades femininas: discutindo Gênero, Raça e Saúde; 
o  A inclusão dos transgêneros, transexuais, travestis e  lésbicas; 
o Aborto; Assistência de Enfermagem à Mulher no Processo de Abortamento; 
o  Mortalidade Materna; 
o  Revisão Ap. Reprodutor Feminino e Masculino; 
o  Ciclo menstrual e Fecundação; 
o  Assistência de Enf.na Saúde Sexual e Reprodutiva 

o Planejamento Familiar; 
o  Abortamento; 

o Assistência de Enfermagem nas Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
o  Abordagem Sindrômica; 

o Neoplasias em mulheres 
o Epidemiologia do Câncer em mulheres 



o  Assistência de Enfermagem no CA de Colo e de Mama; 
o Diagnóstico de Gravidez e Sinais de Gravidez;  
o  Modificações do Organismo Materno; 
o  Propedêutica Obstétrica;  
o Consulta de Enfermagem no Pré-Natal; 
o  Desenvolvimento Embrionário e Fetal; 
o  Anexos Embrionários e Fetais;  
o Circulação Fetal; 
o  Contratilidade Uterina e Estática Fetal – Assistência de Enfermagem;  
o  Mecanismos do Parto;  
o Assistência de Enfermagem aos Períodos Clínicos do Parto; 
o  Cuidados Imediatos com o RN normal;  
o  Rotura Uterina e Hemorragia Puerperal; 
o  Assistência de Enfermagem a Puérpera no Alojamento Conjunto; 
o  Assistência de Enf. ao RN Normal no alojamento conjunto; 
o Aleitamento Materno  

o Fisiologia da Lactação 
o Assistência de Enfermagem; 
o Intercorrências Mamárias e Situações que Contra Indicam o Aleitamento Materno;  

o  Transmissão Vertical da Sífilis e AIDS; 
o Assistência de Enfermagem no Climatério; 
o  Síndromes Hemorrágicas   
o  Síndromes Hipertensivas 
o  Intercorrências Obstétricas  
 

 
AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina, além de ser processual considerando a frequência e a participação dos alunos nas aulas e 
atividades solicitadas, também constará de avaliações escritas, construção de relatos de experiências (escrita e oral), 
avaliações práticas, apresentação de seminários e estudo de caso.  
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