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Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

Objetivos do Curso: 

� Desenvolver a autonomia profissional em enfermagem de saúde materna e obstétrica; 

� Planear diagnósticos e executar intervenções e avaliar os resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem; 

� Assegurar a informação, orientação, aconselhamento e execução de cuidados 

centrados no casal/família; 

� Desenvolver competências que promovam práticas emancipatórias para o exercício do 

papel parental; 

� Incrementar a multiculturalidade do cuidados, considerando o respeito pelos 

diferentes padrões de crescimento e conhecimento; 

� Demonstrar competências no domínio da investigação problematizando práticas, 

contextos e processos de cuidados de enfermagem no âmbito da saúde materna e 

obstetrícia. 
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Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: EPISTEMOLOGIA DA ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50  

Horas Contacto: T: 14, S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 

disciplina; 

• Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de enfermagem;  

• Compreender a problemática do mandato social da profissão de enfermeiro e do papel 

do enfermeiro especialista em enfermagem face aos desafios da saúde na sociedade 

atual. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Desenvolvimento da Enfermagem: da profissão e da disciplina;  

• Teorias de enfermagem;  

• Conceção de cuidados;  

• Estatuto do conhecimento formal e do saber práxico na produção dos cuidados;  

• A questão do foco de atenção dos enfermeiros e do objeto de estudo da disciplina;  

• Da enfermagem:  

• Pensamento crítico para a tomada de decisão e resolução de problemas em 

enfermagem (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem); 

o Diagnósticos e Intervenções de enfermagem. 

 

Bibliografia : 

BASTO, M. - Da Intenção de Mudar à Mudança – Um caso de intervenção num grupo de enfermeiras. 
Lisboa : Ed. Reis dos Livros, 1998. 

KEROUAC, S. [et al.] -  La pensée infirmiére: conceptions et stratégies. Quebéc : Ed. Maloine, 1994. 

MELEIS, A .  - Theoretical Nursing: Development & Progress. 3rd. ed. Philadelphia : Lippincott, 1997. 

MELEIS, A. [et al.] - Experiencing transitions : an emerging middle-range theory. Advances in Nursing 
Science. 23:1 (2000) 12-28. 

NIGHTINGALE, F. - Notes on nursing : what it is, and what it is not. New York : J.B. Lippincot Company, 
1992. 

ROZZANO, C. - Quo Vadis? Advanced practice nursing or advanced nursing practice?. Holist Nursing 
Practice. 16:2 (2002) 1–4. 
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SILVA, A. - Sistemas de Informação de Enfermagem – uma teoria explicativa da mudança. Porto : [s. n.], 
2001. Tese de Doutoramento em Ciências de Enfermagem apresentada ao Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. 

SILVA, A. - Concepção de cuidados e tomada de decisão, In. Colectânea de Comunicações do 6.º 
Simpósio e 1º Fórum Internacional do Serviço de Enfermagem dos HUC. Coimbra : Direcção do Serviço 
de Enfermagem dos HUC, 2003. p. 77-87. 

WATSON J. - Advanced nursing practice…and what might be. Nursing Health Care Perspective 
Community. 16:2 (1995) 78–83. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ÉTICA DE ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências no âmbito do “saber” e do “saber ser”, que permitam ao 

estudante identificar, analisar e procurar soluções criativas e potencializadoras da vida 

humana, para as questões da ética e do direito, no âmbito da Enfermagem 

Especializada; 

• Compreender e respeitar os utentes e a suas famílias numa perspetiva multicultural, 

abstendo-se de juízos de valor; 

• Adquirir conhecimentos que permitam desenvolver e aplicar estratégias ético-legais de 

proteção à pessoa/utente dos serviços de saúde, nos diversos contextos da prestação 

de cuidados especializados 

 

Conteúdos programáticos: 

• Questões éticas associadas aos cuidados de saúde 

• Fundamentos éticos para uma Ética de Enfermagem 

o Correntes de pensamento em bioética  

o Modelos de decisão ética  

o Princípios éticos subjacentes à intervenção do enfermeiro: o agir ético  

o O Código Deontológico do Enfermeiro e a Ética do Dever: implicações para a 

prática da enfermagem especializada 

• A necessidade de orientação e diretrizes legais 

• Questões legais associadas aos cuidados de saúde 

o Os Direitos dos utentes dos serviços de saúde  

o Legislação e instituições de proteção e apoio aos doentes e às famílias 

•  O direito à saúde: questões éticas na distribuição e utilização de recursos para a saúde 

• O CNECV e as Comissões de Ética para a Saúde 

 

Bibliografia: 

ARCHER, Luís, co-aut - Novos desafios à bioética. Porto: Porto Editora, 2001. 350 p; 
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REVISTA PORTUGUESA DE BIOÉTICA, Centro de Estudos de Bioética, Gráfica de Coimbra 

FRANÇA, Ana Paula - A consciência bioética e o cuidar. Coimbra: Formasau, 2012. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades. Coimbra: 

Gráfica de Coimbra, 2005. 387 p. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Comissões de ética: das bases teóricas à actividade quotidiana. 

2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2002. 592 p 

OTTOIS, Gilbert; MISSA, Jean-Noël, co.aut - Nova enciclopédia da bioética: medicina, ambiente, 

biotecnologia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 737 p. 

PESSINI, Leo - Problemas atuais de bioética. 7ª ed. rev. e ampliada. São Paulo: Edições Loyola, 

2005. 549 p 

SGRECCIA, Elio - Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. Parede: Principia, 2009. 

SILVA, José Nuno - A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar. Precedência da antropologia 
para uma 

ética da hospitalidade e cuidados paliativos. Porto: Edições Afrontamento, 2012. 478 p 

TOMÉ RIBEIRO, Teresa. Educação da sexualidade em meio escolar: treino de competências 
individuais. 

Editora Casa do Professor, Braga, 2006 

 

 

Regime de Avaliação 

A avaliação (contínua) da Unidade Curricular será feita através de um trabalho de grupo com 

discussão 
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UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; TP: 12; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Analisar criticamente a investigação produzida em enfermagem, e em outras 

disciplinas do conhecimento, de forma a utilizá-la na sua prática clínica; 

� Desenvolver a capacidade de tomar decisões, na prática clínica, fundamentadas em 

evidência empírica, respeitando os valores dos clientes, e considerando os recursos 

disponíveis. 

 

Conteúdos Programáticos: 

• Prática Baseada na Evidência: do conceito à sua implementação; 

• Etapas da prática baseada na evidência: 

o Definir a pergunta (Modelo PICO para formular questões clínicas) 

o Planear e realizar a revisão da literatura: 

o Avaliar criticamente a literatura 

o Integrar a evidência na prestação de cuidados 

o Avaliar o processo 

• As Revisões Sistemáticas da Literatura como o “golden standard” da PBE; 

• Guias de Boas Práticas: desenvolvimento e implementação; 

• Centros e recursos de PBE. 

 

Bibliografia: 

BETTANY-SALTIKOV, J. - How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step guide. 

Berkshire: McGraw Hill, 2012. 

BORK, A.M. - Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS - Combater a desigualdade: Da evidência à ação. Lisboa: 

Ordem dos Enfermeiros, 2012. 

CRAIG, J.V.; SMYTH, R. L. - Prática baseada na evidência : Manual para enfermeiros. Loures: Lusociência, 

2003. 

CULLUM, N. [et al.] - Enfermagem baseada em evidências : Uma introdução. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 
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PEARSON, A. [et al.] - O modelo de cuidados de saúde baseados na evidência do Instituto Joanna Briggs. 

Revista Referência. 2ª série, 12 (2010) 123-133. 

REGISTERED NURSES ASSOCIATION OF ONTARIO - Toolkit : Implementation of clinical practice guidelines. 

Toronto : RNAO, 2002. 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK - SIGN 50: A guideline developer's handbook [em 

linha]. SIGN: Edinburgh, 2011[Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível em: 

<http://www.sign.ac.uk/pdf/sign50.pdf>. 

STREUBERT, H. .J.; CARPENTER, D. R. - Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo 

humanista. 5ª ed. Loures : Lusodidacta, 2013. 

THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE - Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition handbook [em 

linha]. Adelaide : The Joanna Briggs Institute, 2014 [Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível 

em:< http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-2014.pdf>. 
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UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Analisar os processos de liderança e de supervisão das práticas clínicas; 

• Discutir os ganhos para as organizações decorrentes das diferentes dimensões da 

liderança; 

• Compreender a relevância da supervisão clínica em enfermagem para a qualidade dos 

cuidados e para o desenvolvimento de competências; 

 

Conteúdos: 

• As complexidades do contexto clínico; 

• Liderança dos processos organizacionais em saúde: conceitos e níveis; 

• Liderança, governação e supervisão em contexto clínico; 

• Supervisão clínica em enfermagem: conceito e processos;  

• Objetos de atenção no processo supervisivo;  

• Modelos de supervisão clínica em enfermagem; 

• Formação de estudantes em contexto clínico; 

• Supervisão clínica e modalidades de formação 

• Liderança, supervisão clínica e qualidade de cuidados;  

• Padrões de qualidade de cuidados de enfermagem. 

Bibliografia: 

ABREU, W. [et al.] - Promotion of Self-Care in Clinical Practice: Implications for Clinical Supervision in 
Nursing. International Journal of Information and Education Technology. 5:1 (2014) p? 

ABREU, W.; SEYDA, S.  - Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: 
A Comparative Study in Turkey and Portugal. International Journal of Information and Education 
Technology. 5:1 (2014)  

ABREU, W. - Identidade, formação e trabalho: das culturas locais às estratégias identitárias dos 
enfermeiros (estudo multicasos). Coimbra : 

Formasau, 2001. 

ABREU, W. - Supervisão, qualidade e ensinos clínicos: que parcerias para a excelência em saúde? 
Coimbra: Sinais Vitais, 2003. 

ABREU, W. - Formação e aprendizagem em contexto clínico: fundamentos, teorias e considerações 
didácticas. Coimbra: Formasau, 2007. 
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ABREU, W.; CALVARIO, T.  - Learning in clinical settings: the perspective of the students. In ZIAKOVA, K. 
[et al.] - Theory, education and research in Nursing. Bratislava: Comenius University, 2005. 

ANTROBUS, S.; KITSON, A. - Nursing Leadership: Influencing and shaping health policy and nursing 
practice. Journal of Advanced Nursing. 29 (1999) 746-753. 

BERNARD, J. M.; GOODYEAR, R. - The fundamentals of clinical supervision. 2nd ed. Needham Heights, 
MA: Allyn and Bacon. 1998 

BUTTERWORTH, T.; FAUGIER, J. - Clinical supervision and mentorship in nursing. London : Chapman  and 
Hall, 1992. 

NHS Executive Clinical Supervision - A Resource Pack. London: Department of Health. 1995. 

SAARIKOSKI, M. [et al.] - Student nurses’ experience of supervision and Mentorship in clinical practice: A 
cross cultural perspective.  Nurse Education in Practice. 7:6 (2007) 407-415. 
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UNIDADE CURRICULAR: GRAVIDEZ E ADAPTAÇÃO À PARENTALIDADE 

Horas Totais: 175 

Horas Contacto: T: 20; TP: 25; PL: 60 

ECTS: 7 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências no domínio dos cuidados de enfermagem especializados na 

gravidez e preparação para a parentalidade; 

• Desenvolver competências que contribuam para a tomada de decisão nas práticas de 

enfermagem no âmbito da Saúde Materna e Obstétrica. 

 
Conteúdos programáticos: 

• Refletir sobre o passado para projetar o futuro: evolução da formação e designação 

das enfermeiras obstetras.  

• Definição dos conceitos: transição; parentalidade; gravidez; cuidados perinatais; 

continuidade de cuidados perinatais.  

• Conceção de cuidados. CIPE® versão 2011 e 2013.  

• Preparar-se para engravidar (aconselhamento pré-concecional: promover a gravidez 

saudável).  

• Condições de saúde e hábitos de vida que podem complicar a gravidez.  

• Luto perinatal - condição de saúde fetal (diagnóstico pré-natal) /morte fetal.  

• Diagnóstico de gravidez.  

• Fisiologia e efeitos colaterais da gravidez.  

• Desenvolvimento fetal.  

• Capacidade para manter a saúde durante a gravidez: Ingestão nutricional (ingestão de 

alimentos e ingestão de líquidos); Repouso e sono; Fazer exercício; Autocuidado: 

cuidar da higiene pessoal; Capacidade para arranjar-se; Capacidade para vestir-se; 

Processo sexual; Segurança (Medidas de segurança); Uso de substâncias (abuso); 

Conhecimento sobre a Saúde [Autovigilância]; Capacidade para gerir os efeitos 

colaterais da gravidez.  

• Autocuidado: capacidade para gerir o regime terapêutico (relacionado com: 

hiperémese gravídica; anemia; hemorragias na gravidez; parto pré-termo (risco); 

infeções da gravidez (toxoplasmose); diabetes gestacional; hipertensão na gravidez 

(pré-eclâmpsia).  
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• Preparação para a parentalidade.  

• Plano de parentalidade.  

• Ligação mãe-filho e pai-filho.  

• Promoção do desenvolvimento das competências parentais: Preparar casa e enxoval; 

Integração de novo elemento na família; Assegurar a higiene e manter a pele saudável 

da criança; Tratar coto umbilical; Atender o choro; Reconhecer o padrão de 

crescimento e desenvolvimento normal; Promoção e vigilância da saúde; Garantir a 

segurança e prevenir acidentes.  

• Competências de comunicação clínica.  

• Treino da consulta pré-natal. 

 

Bibliografia: 

AKKERMAN, D. [et al.] - Health care guideline : routine prenatal care, Institute for Clinical Systems [em 
linha]. 2012. Disponível em:<http://bit.ly.Prenatal0712>. 

CARPENITO-MOYET, L. J. -  Diagnósticos de enfermagem : aplicação à prática clínica. 13ª ed. Porto 
Alegre : Artmed, 2012. 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS - Classificação Internacional para a prática de 
enfermagem CIPE : versão 2. Lisboa : Ordem dos Enfermeiros, 2011. 

DOENGES, M. E.; MOORHOUSE, M. F. - Aplicação do processo de enfermagem e do diagnóstico de 
enfermagem : um texto interactivo para o raciocínio diagnóstico. 5ª ed. Loures : Lusociência, 2010. 

Enkin, M., Keirse, M. J., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E., et al. (2000). A guide to effective 
care in pregnancy and childbirth. Oxford: Oxford University Press 

HERDMAN, T.H., ed. lit. – NANDA Internacional Nursing Diagnoses : definitions & classification 2012-
2014. Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. 

LOWDERMILK, D.; PERRY, S. - Enfermagem na maternidade. 7 ª ed. Loures : Lusodidacta, 2008. 

MOORHEAD, S.; JOHNSON, M.; MAAS, M., org. - Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 3ª 
ed. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

MOORHEAD, S. [et al.] - NOC : classificação dos resultados de enfermagem. 4ª ed. Rio de 
Janeiro : Elsevier, 2010. 

NANDA INTERNATIONAL - Diagnósticos de enfermagem da NANDA : definições e classificação 2012-
2014. Porto Alegre : Artmed, 2013. 

NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR WOMEN’S CLINICAL GUIDELINE - Antenatal care routine care 
for the healthy pregnant woman. London : RCOG Press, 2008. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS. Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica - 
Regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem de saúde materna, 
obstétrica e ginecológica, 2011. 
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UNIDADE CURRICULAR: RECÉM-NASCIDO EM RISCO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; PL: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências que permitam o diagnóstico das situações de risco neonatal; 

• Adquirir competências científicas e técnicas na reanimação do recém-nascido. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Adaptação do recém-nascido à vida extrauterina: 

� A saúde fetal: fatores pré-natais que afetam o recém-nascido. 

� Classificação do recém-nascido: tamanho; idade gestacional; mortalidade. 

� Características do recém-nascido: avaliação por sistemas. 

� Assistência/reanimação do recém-nascido – Suporte básico e avançado de vida. 

� Cuidados imediatos ao recém-nascido: estabilização normotérmica, cardiorrespiratória 

e metabólica. 

� As “guidelines” internacionais na reanimação do recém-nascido. 

� Recém-nascidos com necessidades especiais. 

� Problemas de risco para o recém-nascido: prematuridade; hipotermia; hipoglicemia; 

icterícia; malformações congénitas. 

� O transporte do recém-nascido de risco. 

 

 

Bibliografia: 

BOBAK, I. M.; LOWDERMILK, D. L.; JENSEN, M. D. - Enfermagem na maternidade. 4ª ed. Loures : 
Lusociência, 1999. Cap. 26. 

CHABERNAUD, J.-  Réanimation du nouveau-né en salle de naissance : fautil encore utiliser de l’oxygène 
pur? Air or oxygen for neonatal resuscitation at birth? Archives de Pédiatrie. 16 (2009) 1194-1201. 

CLIFFORD [et al.] - Neonatal resuscitation. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 24 (2010) 
461-474. 

HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D., ed. lit. - Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 8ª ed. Rio de 
Janeiro : Elsevier, 2011. 

HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D.; INKELSTEIN, M., ed. lit. – Wong fundamentos da Enfermagem 
pediátrica. 7ª ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2006. Cap. 9. 
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LOWDERMILK, D.; PERRY, S. - Enfermagem na maternidade. 7ª ed. Lisboa : Lusodidacta, 2008. Cap. 19,  
26 e 27. 

OLIVEIRA, G. [et al.] - Reanimação do recém-nascido de termo na sala de partos : consensos 2012 [Em 
linha]. Disponível em:<http://www.spp.pt/conteudos/default.asp?ID=325>. 

OLIVEIRA, G. [et al.] - Particularidades da reanimação do recém-nascido com idade gestacional (IG) <32 
semanas : particularidades 2012. Disponível em:<http://www.spp.pt/conteudos/default.asp?ID=325>. 

OMS - Guidelines on basic newborn resuscitation [Em linha]. 2012. Disponível em:<www.who.int>. 

UDASSI, S. [et al.] - Two-thumb technique is superior to two-finger technique during lone rescuer infant 
manikin CPR. Resuscitation. 81 (2010) 712-717. 

VALIDO, A. [et al.] - Consensos nacionais em neonatologia – 2004 [Em linha]. Disponível em:< 
http://www.spp.pt/conteudos/default.asp?ID=325>. 
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UNIDADE CURRICULAR: AUTOCUIDADO RELACIONADO COM A FERTILIDADE, REPRODUÇÃO E 

SAÚDE GINECOLÓGICA 

Horas Totais: 100 

Horas Contacto: T: 35; TP: 15; OT: 10 

ECTS: 4 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos que permitam uma assistência especializada à mulher e sua 

família na área da saúde reprodutiva; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem, 

no domínio da ginecologia. 

 

Conteúdos: 

• A doente ginecológica – aspetos psicológicos e sociológicos. 

• Puberdade e adolescência. 

• Intervenções à mulher com alterações do ciclo menstrual. 

• Sexualidade e sexologia. Educação sexual. Violência sexual. 

• Planeamento familiar e contraceção. 

• Esterilidade conjugal. 

• Intervenções à mulher em situação de infeção ginecológica. 

• Intervenções à mulher com dor pélvica. 

• Prevenção do cancro da mama e ginecológico. 

• Intervenções à mulher com patologia ginecológica e da mama. 

• Menopausa. 

• Aspetos epidemiológicos em ginecologia e saúde reprodutiva. 

 

Bibliografia:  

BEREK, J. Novak Tratado de Ginecologia. 13ª Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2005. 

BECKMANN, CRB, LING F, SMITH RP, BARZANSKY BM, HERBERT WNP and LAUBE DW (Eds) - 
Obstetrics 

and Gynecology. 6th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

CUNNINGHAM, FG, LEVENO KJ. - Williams Obstetrics, 23nd Edition, McGraw-Hill, New York, 
2009. 

FREITAS, F.; MENKE, C. H.; RIVOIRE, W. ; PASSOS,E. - Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre. 
Artmed. 4ª Ed., 2001. 
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GANT, N.; CUNNINGHAM, F. - Basic Gynecology and Obstetrics. 1st Ed. Prentice-Hall 
International. 

1993. 

SMITH, P. Roger - Ginecologia e Obstetrícia de Netter. Porto Alegre. Artmed, 2004. 

MOORE, Hacker. Fundamentos de Ginecologia e Obstetrícia. Porto Alegre. Artes Médicas. 2ª 
Ed.,1994. 

TRINDADE, E. S.; PRIMO, W. Q. S. P. - Manual de Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro. 
Medsi. 2004. 
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UNIDADE CURRICULAR: OBSTETRÍCIA 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 45 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos na área da fisiopatologia materno-fetal; 

• Desenvolver aptidões cognitivas e técnicas que permitam ao enfermeiro especialista 

uma participação ativa na equipa de cuidados materno-fetais. 

 

Conteúdos programáticos: 

 

• Embriologia e anatomia do aparelho genital feminino 

• Fisiologia do ciclo reprodutivo, fecundação, implantação, embriogénese, fetogénese e 

desenvolvimento placentário 

• Fisiologia da gravidez 

• Aconselhamento pré-concecional (doenças que influenciam o potencial para 

engravidar – genéticas, metabólicas, etc.) 

• Diagnóstico pré-natal, anomalias fetais 

• Anomalias do trabalho de parto, distócia, parto instrumentado, parto por cesariana, 

lesões no recém-nascido decorrentes do parto 

• Indução de trabalho de parto 

• Parto pré-termo/prematuridade, Rutura prematura de membranas 

• Parto pélvico  

• Patologia da gravidez (aborto, gravidez ectópica, doenças de trofoblasto, doenças 

hipertensivas, Diabetes, colestase intrahepática da gravidez, anomalias do 

crescimento fetal, parto pré-termo, isoimunização, infeções) – ambulatório, 

internamento,  

• Gravidez múltipla e parto  gemelar 

• Puerpério de parto distócico  

• Puerpério patológico (decorrente de doenças da gravidez/parto/pós-parto) 

• Emergências obstétricas 
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fetal.  2ª ed. Lisboa : Lidel, 2008. 
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Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: AMAMENTAÇÃO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; PL: 20 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre lactação; 

• Adquirir conhecimentos e capacidades para agir face ao processo de amamentação.  

 

 

Conteúdos programáticos: 

• Amamentação ao longo dos tempos e das culturas 

• Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

• Anatomofisiologia da lactação 

• Amamentação: algoritmo da avaliação do amamentar 

• Dificuldades e problemas na amamentação 

• Estratégias para desenvolver as capacidades da mãe para amamentar 

• Prática de aconselhamento em aleitamento materno 

 

 

Bibliografia: 

BRANCO, M.; NUNES, B. - Uma observação sobre o aleitamento materno : relatório. Lisboa : Instituto 
Nacional Dr. Ricardo Jorge, 2003. 

CARVALHAIS, Maria A. B. L.; CORRÊA, Cláudia R. H. - Identificação das dificuldades no início do 
aleitamento materno mediante a aplicação de protocolo. J. Pediatria. 79:1 (2003) 13-20.  

CARVALHO, Marcos R.; TAMEZ, Raquel N. – Amamentação : bases científicas para a prática profissional. 
2ª ed. Rio de Janeiro : Editora Guanabara Koogan, 2002. 

DODDS, Rosemary; NEWBURN, Mary; MULLER, Caroline M. - National Childbirth Trust breastfeeding 
support services: the evidence [Em linha]. Londres : NCT, 2010. Disponível na 
internet:<URL:http://www.nct.org.uk/sites/default/files/related_documents/BFCEvaluationReportFINAL
WITHOUTBLEED2_0.pdf >. 

HITOS, Sílvia F.; PERIOTTO, Maria C. – Amamentação : atuação fonoaudiológica uma abordagem prática 
e atual. Rio de Janeiro : Revinter, 2009. 

LEVY, Leonor; BÉRTOLO, Helena - Manual do aleitamento materno. Lisboa : Comité Português para a 
UNICEF/CNIHAB, 2003. 

MANNEL, Rebeca; MARTENS, Patrícia; WALKER, Marsha - Manual prático para consultores de lactação. 
Loures : Lusociência, 2011. 
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PRATA, Ana P.; SARDO, Dolores; SANTOS, Margarida R. - Prevalência da Amamentação ao ano de vida: 
principais causas de abandono. Revista da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. 7 (2006) 
55-56. 

SARDO, Dolores [et al.] - Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno. Separata da 
Revista da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. 6 (2005) 1-12. 

KULAY JUNIOR, Luiz; KULAY, Maria N. C.; LAPA, António J. - Medicamentos na gravidez e na lactação: 
guia práctico: fitoterápicos, imunobiológicos, medicamentos dinamizados, meios de contraste, 
oligoelementos, probióticos, vitaminas. 2ª ed. São Paulo : Manole, 2009. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA GRAVIDEZ E DA MATERNIDADE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; OT: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender as interfaces do sentir, agir e viver do processo de maternidade, numa 

perspetiva psicológica; 

• Desenvolver competências para a promoção do apego. 

 

Conteúdos programáticos: 

1. PSICOLOGIA DA GRAVIDEZ E DA MATERNIDADE: 

• Gravidez e Maternidade – Conceitos Psicológicos. 

• Especificidade da Psicologia da Gravidez e da Maternidade. 

• O Feminino e o Materno. 

• Representações Cognitivas da gravidez e da maternidade e o desejo de ter um filho. 

• O ciclo de vida da família e a transição para a parentalidade. 

2.GRAVIDEZ E MATERNIDADE ENQUANTO PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO:  

• A gravidez e a parentalidade enquanto processos de crise e transição, que exigem 

adaptação 

• Tarefas Desenvolvimentais da gravidez e Maternidade 

• Maternidade e Risco Psicológico – perturbações psicopatológicas do puerpério 

• Prematuridade: mães ou bebés prematuros? 

3. TEORIAS DA RELAÇÃO MÃE/BEBÉ: 

• Teorias sobre a Interação precoce : Teoria do Bonding 

• Competências do Feto e do Recém-Nascido 

• A intervenção centrada no conceito de pontos de referência 

• A teoria da vinculação - Contributos de Bowlby e Ainsworth 

4. ASPETOS PSICOSSOCIAIS DA INFERTILIDADE E DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO 

MEDICAMENTE ASSISTIDAS  

5. GRAVIDEZ/MATERNIDADE EM GRUPOS DE RISCO 

• Gravidez/ maternidade na adolescência 

• Gravidez/ maternidade e doença mental 

• Gravidez / Maternidade e Toxicodependência  

Gravidez / Maternidade e HIV 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

 

 

Bibligrafia: 

BAYLE, F.; MARTINET, S. - Perturbações da parentalidade. Lisboa : Climepsi, 2008. 

BRAZELTON, T. B.; CRAMER, B. G. - A relação mais precoce : os pais, os bebés e a interação precoce. 
Lisboa : Terramar, 1993.  

CANAVARRO, M. C., coord. - Psicologia da gravidez e da maternidade. 2ª ed. Coimbra : Quarteto Editora, 
2006. 

COLMAN, L. L.; COLMAN A. D. – Gravidez : a experiência psicológica. Lisboa : Colibri, 1994. 

GOMES-PEDRO, J. [et al.] - A Criança e a família no século XXI. Lisboa : Dinalivro, 2005.  

LEAL, I., coord. - Psicologia da gravidez e parentalidade. Lisboa : Fim de Século, 2005. 

LEAL, I.; MAROCO, J. - Avaliação em sexualidade e parentalidade. Porto : Livpsic, 2010. 

PORTUGAL. Direcção-Geral Da Saúde - Promoção da saúde mental na gravidez e primeira infância: 
manual de orientação para profissionais de saúde.  Lisboa : DGS, 2006.  

SÁ, E. - Psicologia do feto e do bebé. Lisboa : Fim de Século, 2001. 

VAN DEN AKKER, O. B. A. - Reproductive health psychology. Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: SOCIOANTROPOLOGIA DA MATERNIDADE E DA FAMÍLIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; OT: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Problematizar a família e a maternidade numa perspetiva socioantropológica; 

• Desenvolver competências na interpretação da realidade cultural e social da mulher e 

da família, nos contextos de saúde. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Estudo da Natureza Humana: do biológico ao cultural e social; 

� Os mitos da criação: A Gravidez como um estado ritual; 

� Gravidez e conceção. Problemáticas de género e vivência da sexualidade; 

� A Antropologia do Corpo e da saúde: Crenças e representações; Linguagem do corpo e 

simbolismo; 

� A relação com o sagrado. Espiritualidade e religião;  

� O Parto e nascimento: fenómeno biológico, processo social e ritual; 

� A Noção de Família: parentalidade e confronto com novas estratégias de (re)produção; 

� A Enfermagem transcultural: competências culturais. Modelos de análise e avaliação 

das respostas humanas, em saúde materna e obstétrica; 

� Políticas e profissões em saúde: protagonismos, poderes, autonomia, práticas e 

construção de identidades no campo da enfermagem de saúde materna e obstetrícia; 

� A Globalização: caracterização e consequências - A imigração e o processo de 

maternidade. 

 

 

Referências Bibliográficas 

BADINTER, E. - The conflict : how modern motherhood undermines the status of women. Paris : Editions 
Flammarion, 2011. 

COLLIÈRE, Marie-Françoise - Cuidar… a primeira arte da vida. 2.ª ed. Loures : Lusociência, 2003. 

COOKE, Hannah; PHILPIN, Susan - Sociologia em enfermagem e cuidados de saúde. Loures : Lusociência, 
2011. 

FIDALGO, Lurdes - (re)construir a maternidade numa perspetiva discursiva. Lisboa : Edições Piaget, 2008. 

GIGER, J. N.; DAVIDHIZAR, R. E. - Soins infirmiers interculturels. Recueil de donnés et actions de soins. 
Paris : Editions Lamarre, 1991. 
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LAWLER, Jocalyn - La face caché des soins. Paris : Éditions Seli Arslan, 2002. 

LEININGER, Madeleine M. - Culture care diversity and universality : a theory of nursing. The theory of 
culture care diversity and universality. New York : National League for Nursing Press, 1991. 

PURLNELL, Larry D.; PAULANKA, Betty - Cuidados de saúde transculturais : uma abordagem 
culturalmente competente. 3ª ed. Loures : Lusodidacta, 2010. 

TERESO, A. - Coagir ou emancipar? Sobre o papel da enfermagem no exercício da cidadania das 
parturientes. Coimbra : Formasau, 2005. 

WENNER, Micheline - Sociologia et culture infirmière. Paris : Éditions Seli Arslan, 2001. 

YVES, Couturier - La collaboration entre travailleuses sociales et infirmières – Éléments d'une théorie 

del'intervention interdisciplinaire. Paris : L'Harmattan,  2006. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: TRABALHO DE PARTO E AUTOCUIDADO NO PÓS-PARTO 

Horas Totais: 175 

Horas Contacto: T: 20; TP: 25; PL: 60 

ECTS: 7 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências que promovam práticas emancipatórias para o exercício do 

papel parental; 

• Adquirir competências que permitam intervir no domínio dos Cuidados de 

Enfermagem Especializados à mulher/recém-nascido/família em situação de parto e 

de puerpério. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Evolução histórica da Obstetrícia e da Enfermagem Obstétrica. Parteiras célebres dos 

séculos XVII ao XIX. Manuais para parteiras.  

� Enquadramento conceptual dos cuidados de ESMO.  

� Competências do EESMOG – Regulamento. 

� Conceitos de Trabalho de Parto e Parto.  

� Sinais e Sintomas de Trabalho de Parto. Diferenças entre Verdadeiro e Falso Trabalho 

de Parto. Fatores que influenciam o Trabalho de Parto e Parto. 

� Alterações fisiológicas/psicológicas normais que ocorrem durante os períodos de 

Trabalho de Parto.  

� Períodos de Trabalho de Parto e eventos críticos que ocorrem durante cada período. 

Conceitos de dor no 1º período de Trabalho de Parto.  

� Dados relevantes para o processo de diagnóstico na admissão da parturiente no 

serviço de urgência obstétrica. 

� Atividades de diagnóstico à parturiente durante os períodos de Trabalho de Parto e 

Parto. 

� Atividades de vigilância à parturiente durante os períodos de Trabalho de Parto e 

Parto. Avaliação de problemas potenciais e intervenções de enfermagem à mulher 

com complicações durante o Trabalho de Parto e Parto.  

� Procedimentos durante o Trabalho de Parto e Parto: executar amniotomia, executar 

parto, executar dequitadura e executar episiorrafia.  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

� Adaptação Materna durante o puerpério: Mudanças fisiológicas sistémicas e 

psicológicas que ocorrem na mulher após o parto. 

� Esquema geral das atividades de vigilância do puerpério  

� Autocuidado: capacidade para manter a saúde durante o puerpério. Avaliação de 

problemas potenciais e intervenções de enfermagem à mulher com complicações pós-

parto. 

� Adaptação do RN à vida extra-uterina. Cuidados imediatos ao RN. Atividades de 

vigilância ao RN.  

� Características do desenvolvimento infantil relevantes na promoção da ligação mãe-

filho e pai-filho. Intervenções promotoras da ligação mãe-filho após o nascimento. 

 

 

Bibliografia: 
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EDWINS, Jenny - Community midwifery practice. Oxford : Blackwell Publishing, 2008.  

FREITAS, Fernando [et al.] - Rotinas em obstetrícia. 6 ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2011. 

GASQUET, Bernadette - Bien-être et maternité : la grossesse, la naissance et après forme, détente, 
sérénité. Paris : Albin Michel, 2009.  

GRAÇA, Luis Mendes  - Medicina materno-fetal. 4ª ed. Lisboa : Lidel, 2010. 
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Lusodidacta, 2008. 
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Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: FARMACOLOGIA EM OBSTETRÍCIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 30 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Identificar os medicamentos e a sua ação no âmbito da obstetrícia;  

• Adquirir competências que permitam gerir o risco inerente à teratogénese dos 

fármacos. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Conceitos gerais em Farmacologia, formas farmacêuticas e vias de administração 

• Absorção, distribuição, metabolização e eliminação de fármacos 

• Medicamentos usados na gravidez e patologias da gravidez (efeitos terapêuticos e 

efeitos tóxicos/colaterais) 

• Medicamentos teratogénicos e outros contraindicados na gravidez  

• Medicamentos usados durante o trabalho de parto (critérios de uso/ efeitos 

terapêuticos e efeitos tóxicos/colaterais) 

• Analgesia e anestesia em Obstetrícia (via/critérios de uso/ efeitos terapêuticos e 

efeitos tóxicos/colaterais – quer da técnica, quer dos medicamentos) 

• Medicamentos usados e contraindicados durante a amamentação 

 

 

Bibliografia: 

GUIMARÃES, et al (eds) - Terapêutica Medicamentosa e Suas Bases Farmacológicas. Porto: Porto 
ABRAMS, Anne Collins - Farmacoterapia clínica : princípios para prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. 

ASPERHEIM, Mary Kaye - Farmacologia para enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 
2004. 

BRUTON, Laurence; CHABNER, Bruce; KNOLLMAN, Bjorn - Goodman and Gilman's the pharmacological 
basis of therapeutics. 12th ed. New York : McGraw-Hill, 2011.  

GUIMARÃES, Serafim; MOURA, Daniel; SILVA, Patrício Soares - Terapêutica medicamentosa e suas bases 
farmacológicas. 5ª ed.  Porto : Porto Editora, 2006 

OSWALD, Walter; GUIMARÃES, Serafim - Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas : 
manual de farmacologia e farmacoterapia. 4ª ed. Porto : Porto Editora, 2004.  

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PREPARAÇÃO PARA O PARTO 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 15; PL: 30 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências para intervir, na preparação da mulher/família para o parto; 

• Adquirir competências para intervir no acompanhamento da mulher/família em 

situação de trabalho de parto. 

 

Conteúdos programáticos: 

• A preparação para o parto ao longo dos tempos 

• A dor e as funções da dor no trabalho de parto 

• Programas de preparação para o parto 

• O plano de parto como forma de apoio à tomada de decisão 

• Suporte contínuo durante o trabalho de parto 

• Técnicas de conforto no trabalho de parto 

 

 

Bibliografia: 

BALASKAS, Janet - Parto ativo : guia prático para o parto natural. 2ª ed. São Paulo : Ground, 2008. 

BIO, Eliane; BITTAR, Roberto E.; ZUGAIB, Marcelo - Influência da mobilidade materna na duração da fase 
activa do trabalho de parto. Rev Bras Ginecol Obstet [Em linha]. 28:11 (2006) 671-679. Disponível na 
Internet: <URL: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032006001100007>. 

CALLISTER, Lynn C. [et al.]  - The pain of childbirth : perceptions of culturally diverse women. Pain 
Manag Nurs. 4:4 (2003) 145-154. Disponível na Internet:<URL:http://dx.DOI:10.1016/S1524-
9042(03)00028-6>. 

GASQUET, Bernardette - Trouver sa position d'accouchement. Paris : Marabout, 2009. 

GREEN, Josephine M.; BASTON, Helen A. - Feeling in control during labor: Concepts, correlates, and 
consequences. Birth. 30 (2003) 235–247. 

HODNETT, E. D. [et al.]  - Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst. Rev. 
16:2 (2011): CD003766. Disponível na Internet:<URL:http://dx.doi: 10.1002/14651858.CD003766.pub3>. 

LOTHIAN, Judith; DEVRIES, Charlotte - The Official Lamaze Guide : giving birth with confidence. 2ª ed. 
New York : Meadowbrook Press, 2010. 

NEVES, Isabel C. - Preparação para o parto : expectativas/vivências de um grupo de mulheres. Porto : 
[s.n.], 2012. Tese de Mestrado apresentada à Escola Superior de Enfermagem do Porto.  
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POUSA, Olga M. - Saberes e competências do pai, com preparação para o parto, durante o trabalho de 
parto e parto: contributos para a prática de enfermagem. Porto: [s.n.], 2012. Tese de Mestrado 
apresentada à Escola Superior de Enfermagem do Porto.  

SCHMID, Verena - About physiology in pregnancy and childbirth. 2ª ed. Firenze : Litografia I.P., 2007. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2013/2014 

UNIDADE CURRICULAR: MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE APOIO À MULHER EM 

TRABALHO DE PARTO  

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; OT: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos de diagnóstico e intervenção de enfermagem na preparação e 

acompanhamento da mulher/família em situação de trabalho de parto; 

• Desenvolver competências que permitam compreender, refletir e intervir, no domínio 

dos cuidados de enfermagem especializados, na preparação e acompanhamento da 

mulher/família em situação de trabalho de parto. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Métodos técnico – científicos de intervenção no parto. 

• Métodos farmacológicos. 

• Métodos não farmacológicos. 

 

 

Bibliografia: 

ABREZOL, Raymond - Saber tudo sobre a sofrologia. Loures : Lusociência, 2003. 

BALASKAS, Janet  - Parto ativo : guia prático para o parto natural. 2ª ed. São Paulo : Ground, 2008. 

ENNING, Cornelia - O parto na água : um guia para pais e parteiros. São Paulo : Manole, 2000. 

FADYNHA - Yoga para gestantes : método personalizado. 2ª ed. São Paulo : Editora Ground, 2009. 

JOVANOVIC, Radmila - Parto na água : uma nova consciência familiar. Lisboa : Ariana Editora, 2009. 

LAND, A. - Yoga na gravidez. Lisboa : Editorial Estampa, 2003. 

LOURENÇO, Osni Tadeu - Reflexologia podal : primeiros socorros e técnicas de relaxamento. 5ª ed. São 
Paulo : Ground, 2000. 

MALTA, José A. S. [et al.] - Terapias naturais na prática da enfermagem . Coimbra : Formasau, 2003. 

MARTINS, Ednéa Iara Souza; LEONELLI, Luiz Bernardo - A prática do Shiatsu na visão tradicional chinesa. 
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ODENT, Michel - A cesariana : operação de salvamento ou indústria do nascimento? Lisboa : Miosotis- 
edicão e distribuição, 2005. 

RATTNER, D.; TYRENCH, B.; - Humanizando nascimentos e partos. São Paulo : Editora Senac, 2005. 

SILVA, Maria João Esperança; LOPES, Nuno Filipe Pires. - Comunicação intrauterina. Amadora : Instituto 
de Formação em Enfermagem, 2008. 
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UNIDADE CURRICULAR: DIREITO DA SAÚDE E DA FAMÍLIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; OT: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos na área do direito da saúde e da família. 

• Desenvolver competências de diagnóstico e intervenção em situações de risco familiar. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Direitos fundamentais  

• Responsabilidade civil  

• Informação, consentimento e confidencialidade  

• Direitos da mulher, da criança e da família  

• Proteção da mulher e da criança em risco 

 

 

Bibliografia: 

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, org. – Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 

1976: revista pelas leis constitucionais nº 1/82, 1/89, 1/92 e 1/97. Porto : Porto Editora, 1997.  

CARVALHO, L. N.; PINTO, N. S.; ALMEIDA, P. B. - Introdução ao estudo do direito e do estado. Lisboa : 

Universidade Aberta, 1998.  

GUERRA, Paulo; BOLIEIRO, Helena - A criança e a família : uma questão de direito (s). Coimbra : Coimbra 

Editora, 2009. 

INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA – Legislação : criança, adolescente e saúde. Lisboa : IAC, 2002.  

LIMA, Pedro dos Reis P. [et al.] - Direito da saúde : regime, organização e funcionamento do sistema de 

saúde : colectânea de legislação. Porto : Administração Regional de Saúde do Norte, 2001.   

LOBATO DE FARIA, P. - The role of health law, bioethics and human rights to promote a safer and 

healthier world. Lisboa : Ed. FLAD e ENSP-UNL, 2006. 

OLIVEIRA, Guilherme de - Temas de direito da medicina. Coimbra : Coimbra Editora, 1999.  

SANTOS, António Marques [et al.] – Direito da saúde e bioética. Lisboa : Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa, 1996.  

SILVA, Paula M. – Convenção dos direitos do Homem e da biomedicina anotada. Lisboa : Ed. Cosmos, 

1997.  

VAZ, Isidro dos Santos – Aspectos jurídicos da enfermagem. Maia: Cerqueira e Bessa, 1996. 
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UNIDADE CURRICULAR: MONITORIZAÇÃO BIOFÍSICA FETAL 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; PL: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre as bases físicas dos métodos de avaliação biofísica fetal;  

• Desenvolver experiência prática com a técnica de aquisição de cardiotocogramas que 

permita uma rápida integração na equipa de cuidados obstétricos.  

 

Conteúdos programáticos: 

• Fisiologia da oxigenação fetal 

• Técnicas de monitorização cardiotocográfica 

• Fisiologia da frequência cardíaca fetal e leitura do cardiotocograma 

• Estados comportamentais fetais 

• Limitações da cardiotocografia e outros métodos de monitorização fetal 

• Eletrocardiografia fetal 

• Princípios básicos de ecografia fetal  

• Utilização da ecografia ao longo da evolução da gravidez e seus objetivos 

• Anatomia fetal 

• Crescimento fetal 

• Avaliação de líquido amniótico e anexos fetais 

• Utilização da ecografia na monitorização de situações clínicas especiais 

• Perfil biofísico fetal 

Bibliografia: 

GRAÇA, L. M. - Medicina materno-fetal. 4ª ed. Lisboa : Lidel, 2010. 

BECKMANN, C. R. B. [et al.] - Obstetrics and gynecology. 6th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & 
Wilkins, 2010. 

CAMPOS, Diogo Ayres de; MONTENEGRO, N.; RODRIGUES, Teresa, ed. lit. - Protocolos de medicina 
materno-fetal.  2ª ed. Lisboa : Lidel, 2008. 

CAMPOS, Diogo Ayres de; SILVA, I. S.; COSTA, F. J. - Emergências obstétricas. Lisboa : Lidel, 2011 

CUNNINGHAM, F. G.; LEVENO, K. J. - Williams obstetrics. 23nd ed. New York :  McGraw-Hill, 2009. 
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UNIDADE CURRICULAR: EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

Horas de contacto: T: 15; TP: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre a problemática da sexualidade humana. 

• Desenvolver competências para organizar e implementar atividades de educação 

sexual. 

 

Conteúdos programáticos: 

• A sexualidade numa perspetiva sócio-histórica. 

• Fisiologia da sexualidade humana. 

• Desenvolvimento da sexualidade ao longo do ciclo vital. 

• Modelos de educação para a sexualidade. 

• Estratégias de educação para a sexualidade. 

• O enfermeiro especialista como promotor e facilitador da sexualidade. 

 

Bibliografia: 

ABREU, Margarida Silva Neves - Identidades das grávidas adolescentes : integração do sistema familiar 
e das perspectivas individuais de desenvolvimento. Porto : [s. n.], 2005. Dissertação de doutoramento 
apresentada ao ICBAS. 

ARCHER, Luis [et al.] - Novos desafios à bioética. Porto : Porto Editora, 2001. 

FONSECA, António Castro, coord. - Crianças e adolescentes : uma abordagem multidisciplinar. Porto :  
Almedina, 2010. 

INTERNATIONAL GUIDELINES ON SEXUALITY EDUCATION - An evidence informed approach to effective 
sex, relationships and HIV/STI education. UNESCO, 2009.  

MATOS, Margarida Gaspar; SAMPAIO, Daniel, coord - Jovens com saúde : dialogo com uma geração. 
Lisboa : Texto Editores, 2009. 

MENDONÇA, José Tolentino - As estratégias do desejo. Lisboa : Edições Cotovia, 1994.  

PAPADOUPOULOS, Linda - Sexualization of young people : review. 2010  

RIBEIRO, Teresa Tomé, coord. - Educação da sexualidade em meio escolar : um treino de competências 
individuais. Braga : Casa do Professor, 2006. 

RIBEIRO, Teresa Tomé - Educação sexual nas escolas : como agarrar o desafio. In Comunicação 
apresentada no II Congresso Internacional de Pedagogia Sexualidade e Educação para a Felicidade, 6 e 
7 de Novembro de 2009.  

SERRÃO, Daniel - Abortamento : fronteiras de uma realidade, perspectiva ética. In Desafios à 
sexualidade humana. Coimbra : Gráfica de Coimbra, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: TÉCNICAS DE CONFORTO AO RECÉM-NASCIDO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; PL: 20 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos e competências sobre técnicas de conforto ao recém-nascido; 

• Desenvolver competências para a execução de técnicas de conforto ao recém-nascido. 

 

Conteúdos programáticos: 

� O toque e a massagem ao recém-nascido: objetivos, efeitos, promoção do ciclo do 

sono. 

� Processo de comunicação do Recém-nascido: estádios comportamentais, 

comportamentos de sinalização. 

� Educação dos pais através do envolvimento: identificar os tipos de choro, medidas de 

conforto 

� Técnicas de massagem e alívio de desconfortos frequentes do bebé. 

 

 

Bibliografia: 

ESTIVILL, Eduard –Método Estivill : um guia rápido para os pais ensinarem os filhos a dormir. Lisboa : 
Dom Quixote, 2007. 

FIGUEIREDO, Bárbara - Massagem ao bebé. Acta Pediátrica Portuguesa. 38:1 (2007) 29-38. 

FIGUEIREDO, Bárbara - Vinculação materna: contributo para a compreensão das dimensões envolvidas 
no processo inicial de vinculação da mãe ao bebé. Revista Internacional de Psicologia Clínica y de la 
salud. 3:3 (2003) 521-539. 

FREITAS,O.M.S. [et al.] - Efeitos da massagem no ganho ponderal do recém-nascido pré-termo. Revista 
de Enfermagem Referência [Em linha]. 1 (2010) 39-52. [Consult. 28 Jul. 2013]. Disponível na Internet: 
<URL:http:// www.scielo.oces.mctes.pt>. 

KITZINGER, Sheila - Porque chora o meu bebé? Porto : Porto editora, 2005. 

SÁ, Eduardo; BÁRCIA, Sónia - A importância do toque e do massagem do bebé…alguns apontamentos. In 
Psicologia da saúde : contextos e áreas de intervenção. Lisboa : Climepsi, 2007. Cap. 6. 

LEBOYER, Fréderick - Shantala : uma arte tradicional. São Paulo : Ed. Ground, 1998. 

SCHNEIDER, Vimala - Masaje infantil : guia práctica para la madre e el padre. 2ª ed. Barcelona : 
Ediciones Médici, 1998. 

TAMIRIS L. [et al.] - A influência da massagem Shantala nos sinais vitais em lactentes no primeiro ano de 
vida. Revista Neurociências [Em linha]. 2012. [Consult. 2 Set. 2013]. Disponivel na Internet: 
<URL:http://www.revistaneurociencias.com>. 
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UNIDADE CURRICULAR: PARENTALIDADE: FILHOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimento sobre parentalidade e filho com necessidades especiais. 

• Adquirir competências para auxiliar a adaptação dos pais ao papel parental. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Caraterização da realidade: alguns dados estatísticos. 

� Transição para uma parentalidade ‘com necessidades especiais’:  

� construção do filho imaginado e da ligação mãe/pai filho; 

� eventos críticos decorrentes de decisões dos profissionais; 

� uto – conceito; 

� reações parentais ao diagnóstico de anomalia congénita/morte do recém-nascido; 

� etapas da adaptação à gravidez com um filho com malformações/morto – padrões de 

resposta. 

� Anomalias/malformações congénitas:  

� conceito;  

� diagnósticos e prognósticos. Estilos de coping:  

� avaliação do estilo de coping;  

� promoção de estilos de coping efetivos. 

� Fatores facilitadores e inibidores do processo de luto. 

� Terapêuticas de enfermagem. 

� Manter esperança. 

� Terapêuticas de enfermagem. 

� Comunicação terapêutica. 
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Bibliografia: 

ALMEIDA, M. M. G.; KIMURA, A. - Assistir ao nascimento de recém-nascidos com malformação 
desfigurante: a vivência do enfermeiro. Einstein. 6:3 (2008) 328-36. 

BADENHORST, W.; HUGHES, P. - Psychological aspects of perinatal loss. Best Practice & Research Clinical 
Obstetrics and Gynaecology. 21:2 (2007) 249-259. 

CARPENITO-MOYET, Lynda J. - Manual de diagnósticos de enfermagem. 13ª ed. Porto Alegre : Artmed, 
2011.  

CHAMBERS, H. M.; CHAN, F. Y. - Support for women or families after perinatal death. Cochrane 
Database Syst Rev [Em linha]. 2 (2000):CD000452. 

FLENADY, V., Wilson, T. (2008). Support for mothers, fathers and families after perinatal death. 
Cochrane Database Syst Rev[Em linha]. 1 (2008) CD000452.  

FONSECA, Ana; CANAVARRO, Maria Cristina - Reacções parentais ao diagnóstico perinatal de anomalia 
congénita do bebé: implicações para a intervenção dos profissionais de saúde. Psicologia, Saúde e 
Doenças. 11:2 (2010) 283-297. 

ICN. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem versão 2011.[Em linha]. Disponível em:< 
http://icnp.clinicaltemplates.org/icnp/v2_0/>. 

MANDER, Rosemary - Bereavement and loss in maternity care. In FRASER, Diane M.; COOPER, Margaret 
A. - Myles Textbook for midwives. 15ª ed. London : Elsevier, 2009. p. 727-741. 

MOORHEAD, S.; JOHNSON, M.;  MAAS, M. - Classificação dos resultados de enfermagem. 3ª ed. Porto 
alegre : Artmed, 2008. 

PERRY, S. E. - Perda e luto perinatal. In LOWDERMILK, D.; PERRY, S. - Enfermagem na Maternidade. 7ª 
ed. Loures : Lusodidacta, 2008. p. 981-1004. 
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UNIDADE CURRICULAR: GENÉTICA E IMUNOLOGIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 30 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos no domínio da genética na reprodução humana. 

• Adquirir conhecimentos de imunologia face à resposta imunitária do organismo 

materno-fetal  

Conteúdos: 

� Perspetiva geral da genética humana – princípios básicos 

� Genética molecular, cromossomas e cariótipo 

� Doenças genéticas e poligénicas (multifactoriais); hereditariedade e malformações 

congénitas 

� Aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal 

� Rastreios genéticos populacionais, pré-natais e de anomalias congénitas 

� Imunologia: células e órgãos da imunidade 

� Anticorpos – estrutura geral e função 

� Recetor T e outros recetores celulares; complexo Major de histocompatibilidade 

� Características gerais da resposta imunitária 

� Gravidez e resposta imunitária; relação imunológica entre a mãe e o feto 

� Proteção do recém-nascido pelo sistema imunológico da mãe 

� Uso do sangue do cordão umbilical para transplantação hematopoiética. 

 

Bibliografia: 

BURMESTER, Gerd-Rudiger; PEZZUTTO, Antonio  -  Imunologia : texto e atlas. Lisboa : Lidel, 2005. 

NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R. ; WILLARD, Huntington F. - Thompson & Thompson 
genética medica. 6ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2002. 

ROITT, Ivan; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David  -  Imunologia. 6ª ed. São Paulo : Manole, 2003. 

SUZUKI, D. [et al.] - Introdução à genética. 4ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1992. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMO 2013/2014 

UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO: VIGILÂNCIA DA GRAVIDEZ E PREPARAÇÃO PARA A 

PARENTALIDADE 

Horas Totais: 300 

Horas Contacto: E: 240 

ECTS: 12 

 

Objetivos: 

• Problematizar as práticas para recontextualizar saberes, no domínio dos cuidados 

especializados, autocuidado durante a gravidez e adaptação da parentalidade 

(preparação para a parentalidade, preparação para o parto e promoção do ajustamento 

ao exercício do papel parental no primeiro mês pós-parto); 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem, à 

mulher e família, autocuidado durante a gravidez e adaptação à parentalidade e 

planeamento familiar. 

• Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem especializadas 

à mulher e família na saúde reprodutora e gravidez, em contexto 

hospitalar/comunitário; 

• Elaborar um trabalho em forma de artigo, de revisão integrativa da literatura, com base 

numa problemática, a negociar com a docente e tutora. 

 

Bibliografia: 

BRAVEMAN, Ferne R. - Obstetric and gynecologic anesthesia : the requisites in anesthesiology. 
Philadelphia : Elsevier, 2006. 

CAMPOS, Diogo A.; MONTENEGRO, N. ; RODRIGUES, Teresa, ed. lit. - Protocolos de medicina materno-
fetal.  2ª ed. Lisboa : Lidel, 2008. 

CLUETT, Elizabeth R.; BLUFF, Rosalind - Principles and practice of research in midwifery. 2ª ed. 
Philadelphia : Elsevier, 2006. 

FREITAS, Fernando [et al.] - Rotinas em obstetrícia. 6ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2011. 

GASQUET, Bernadette - Bien-être et maternité: la grossesse, la naissance et après forme, détente, 
sérénité. Paris : Albin Michel, 2009.  

GRAÇA, Luis Mendes da - Medicina materno-fetal. 4ª ed. Lisboa : Lidel, 2010. 

LOWDERMILK, Deitra L.; PERRY, Shannon E. - Enfermagem na maternidade. 7ª ed. Loures : Lusodidacta, 
2008. 

REZENDE, Jorge de - Obstetrícia fundamental. 12ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011. 

SPIBY, Helen; MUNRO, Jane - Evidence based midwifery : applications in context. Oxford : Wiley-
Blackwell, 2010. 
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2 .º Ano 
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UNIDADE CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 100 

Horas Contacto: T: 25; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 4 

 

Objetivos: 

• Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem; 

• Compreender a dinâmica e os momentos de um processo de pesquisa científica; 

• Saber analisar uma publicação científica; 

• Saber redigir um relatório de investigação. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Investigação em enfermagem: Fundamentos e relevância para o processo de 

conhecimento social e prática de enfermagem; 

• Focos da investigação em enfermagem; 

• Investigação, ciência e método científico; 

• Paradigmas da investigação em enfermagem; 

• Etapas do processo de investigação; 

• Métodos de investigação em Enfermagem; 

• Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados; 

• Ética na investigação em Enfermagem; 

• Elaboração de projeto de pesquisa científica; 

• Redação de artigos científicos. 

 

Bibliografia: 
 

CORREIA, Ana Maria Ramalho ; MESQUITA, Anabela - Mestrados e doutoramentos : estratégias para 
elaboração de trabalhos científicos : o desafio da excelência. Porto : Vida Económica, 2013.  

GOLDENBERG, M. - A arte de pesquisar. Rio de Janeiro : Editora Record, 2003. 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures : Lusodidacta, 2009. 

GHIGLIONE, R.; MATALON, B. - O inquérito : teoria e prática. 4ª ed.  Oeiras : Celta Editora, 2001. 

Hill, M.M.; Hill, A. - Investigação por questionário. Lisboa : Edições Sílabo, 2002.  
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HULLEY, S. B. [et al.] - Delineando a pesquisa clínica : uma abordagem epidemiológica. 3ª ed. Porto 
Alegre : Artmed Editora, 2008. 

NIESWIADOMY, R. M. - Foundations of nursing research. 5ª ed. New Jersey : Pearson Education 
International, 2010.  

POPPER,  K. A. - Lógica da pesquisa científica  - São Paulo: Cultrix, 1993. 

SANTOS, B. S. - Um discurso sobre as ciências. 13.ª ed. Porto : Editora Afrontamento, 2003. 

VIEIRA, Francisco - Pesquisa científica em enfermagem : guia prático. Stuttgart : Novas Edições 
Acadêmicas, 2013.  
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UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Reconhecer os elementos metodológicos que integram um projecto de Investigação 

Qualitativa e saber integrá-los num projecto, bem como a importância do acesso aos 

dados; 

• Analisar métodos de recolha de dados qualitativos e reconhecer como aplicá-los em 

projectos de investigação; 

• Identificar métodos de tratamento de dados qualitativos e sua aplicabilidade segundo 

alguns autores; 

 

Conteúdos: 

• Do paradigma indutivo ao tipo de informação obtida no terreno. 

• Os dados na Investigação Qualitativa 

o Contexto da investigação e participantes do estudo 

o O acesso ao campo 

o Recolha de dados 

• Análise de dados Qualitativa 

o Análise de conteúdo: tipos e implacações 

o Aspectos gerais a ter em conta na análise de conteúdo. 

o Processos de codificação de dados 

o Meios auxiliares na análise. O NVIVO. 

 

Bibliografia: 

BARDIN, L. - Análise de conteúdo. 4ª ed. Lisboa : Edições 70, 2009. 

BURGESS, R. - A Pesquisa de terreno : uma introdução. Oeiras : Celta editora, 1997.  

BURGESS, R. ; BRYMAN, A. - Analyzing qualitative data. Londres : Routledge. 1994. 

UNIVERSIDADE de NAVARRA. Escuela Universitária de Enfermería – Investigacion : el dialogo de la 
enfermeria con otras ciencias. Pamplona : EUNSA, 1997. 

GOETZ, J. P. ; LECOMPTE, M. D. - Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 
Madrid: Ediciones Morata, 1988.  

LATIMER, Joanna - Investigação qualitativa avançada para enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.   
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MARTIN, C.; THOMPSON, D. - Design and analysis of clinical nursing research studies. Leeds : Routlege, 
2000. 

HUBERMAN, A. ; MILES -  Analyse des donnés qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes. Bruxeles : Ed. 
De Boeck, 1991. 

RICHARDS, L. - Handling qualitative data : a practical guide. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2009. 

ALDANA, J.  - The Coding Manual for Qualitative Researchers. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2012. 
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UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Compreender a utilização das estatísticas descritiva e analítica para a tomada de 

decisão; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Estatística descritiva: 

o Medidas de tendência central 

o Medidas de dispersão 

o Medidas de partição  

o Normalidade de uma distribuição 

o Medidas de assimetria e achatamento 

• Apresentação dos dados: quadros e gráficos 

• Testes de hipóteses paramétricos:  

o Teste t para amostras independentes 

o Teste t para amostras emparelhadas  

o ANOVA 

o ANOVA para medidas repetidas  

• Testes de hipóteses não paramétricos:  

o Qui-quadrado  

o Mann-Whitney 

o Kruskal-Wallis 

o Wilcoxon 

o Friedman 

• OR e Intervalos de confiança.  

• Correlação. 

• Regressão linear simples. 

• Regressão linear múltipla. 
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• Validade e fidelidade das medidas: 

o Validade de conteúdo 

o Validade de construto 

o Validade de critério  

o Análise da consistência interna 

o Estabilidade e reprodutibilidade das medidas 

o Análise fatorial 

 

Bibliografia: 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lisboa :  Lusodidacta, 
2006. 

HAIR, J. F. [et al.] -  Análise multivariada de dados. 5ª ed. Porto Alegre : Bokkman, 2007. 

MARTINS, C. - Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM SPSS. Braga : 
Psiquilibros, 2010. 

OLIVEIRA, A. Gouveia - Bioestatística Epidemiologia e Investigação, uma nova abordagem sem 
equações matemáticas. Lisboa : Lidel, 2009. 

PEREIRA, A. - Guia Prático de utilização do SPSS : análise de dados para ciências sociais e 
psicologia. 6ª ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2006. 

PESTANA, M.; GAGEIRO, J. - Análise de dados para Ciências Sociais : a complementaridade do 
SPSS. 4ª ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2005. 

PALLANT, J. - SPSS Survival manual. 3th ed. Berkshire : McGraw-Hill. 2007. 

STREINER, D. L.; NORMAN, G. R. - Heatlh measurement scales : a practical guide to their 

development and us. 4th ed. Oxford : Oxford Medical Publications, 2004 

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. - Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston : Allyn and 
Bacon, 2007. 

TABACHNICK, G. G.; FIDELL, L. S. - experimental designs using ANOVA. Belmont : Duxbury, 
2007. 
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UNIDADE CURRICULAR: DISSERTAÇÃO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: S: 25; OT: 50 

ECTS: 50 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Aprofundar e desenvolver conhecimentos na área científica de enfermagem, 

permitindo o desenvolvimento e aplicações à metodologia de investigação; 

• Conceber, formular e desenvolver um projeto de investigação científica na área da 

enfermagem a que se refere o curso; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados da investigação em 

enfermagem; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

Conteúdos: 

No decurso da pesquisa e redação da dissertação são mobilizáveis os diversos conteúdos que 

constam das Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no 

decurso dos seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do 

estudante. 

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista a temática em estudo.  
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UNIDADE CURRICULAR: TRABALHO DE PROJETO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: S: 25; OT: 50 

ECTS: 50 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Promover uma cultura de liberdade, participação, reflexão, qualidade e avaliação que 

realce a responsabilidade de cada enfermeiro nos processos de mudança pessoal e 

social;  

• Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos enfermeiros na 

constituição dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma perspetiva de formação 

para a cidadania participada, para a aprendizagem ao longo da vida e para a promoção 

de um espírito empreendedor; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que sustentem o conhecimento na área da assistência em enfermagem comunitária; 

• Promover a orientação profissional dos enfermeiros, relacionando o projeto 

desenvolvido com os seus contextos sociais e, em particular, com os contextos de 

trabalho; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do trabalho de projeto; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 
Conteúdos: 

No decurso do trabalho de projeto são mobilizáveis os diversos conteúdos que constam das 

Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no decurso dos 
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seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do estudante e redação 

do projeto.  

 

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista os objetivos do trabalho de projeto. 
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UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO: GRAVIDEZ, TRABALHO DE PARTO E PÓS-PARTO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: E: 500; S: 25; OT: 75 

ECTS: 50 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que permitam a assistência especializada à mulher e família na gravidez com 

complicações; 

• Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem que 

permitam a assistência especializada à mulher e família na gravidez com complicações; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem à 

mulher/família em situação de trabalho de parto e parto e assistência ao recém-

nascido; 

• Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem à 

mulher/família em situação de trabalho de parto e parto e assistência ao recém-

nascido; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que permitam a assistência especializada à mulher e família no puerpério e ao recém-

nascido saudável e de risco em contexto hospitalar e comunitário; 

• Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem que 

permitam a assistência especializada à mulher e família no puerpério e ao recém-

nascido saudável e de risco em contexto hospitalar e comunitário; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 
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• Operacionalizar competências de análise e síntese inerentes à elaboração do relatório 

final; 

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do estágio. 

 

 

Bibliografia principal: 

BRAVEMAN, Ferne R. - Obstetric and gynecologic anesthesia : the requisites in anesthesiology. 
Philadelphia : Elsevier, 2006. 

CAMPOS, Diogo A.; MONTENEGRO, N. ; RODRIGUES, Teresa, ed. lit. - Protocolos de medicina materno-
fetal.  2ª ed. Lisboa : Lidel, 2008. 

CLUETT, Elizabeth R.; BLUFF, Rosalind - Principles and practice of research in midwifery. 2ª ed. 
Philadelphia : Elsevier, 2006. 

FREITAS, Fernando [et al.] - Rotinas em obstetrícia. 6ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2011. 

GRAÇA, Luis Mendes da - Medicina materno-fetal. 4ª ed. Lisboa : Lidel, 2010. 

GASQUET, Bernadette - Bien-être et maternité : la grossesse, la naissance et après forme, détente, 
sérénité. Paris : Albin Michel, 2009.  

LOWDERMILK, Deitra L.; PERRY, Shannon E. - Enfermagem na maternidade. 7ª ed. Loures : Lusodidacta, 
2008. 

REZENDE, Jorge de - Obstetrícia fundamental. 12ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011. 

SPIBY, Helen; MUNRO, Jane - Evidence based midwifery : applications in context. Oxford : Wiley-
Blackwell, 2010. 

 


