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Plano de Ensino 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Enfermagem em Saúde da Criança e do AdolescenteEnfermagem em Saúde da Criança e do AdolescenteEnfermagem em Saúde da Criança e do AdolescenteEnfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente    

Curso: Curso: Curso: Curso: EnfermagemEnfermagemEnfermagemEnfermagem    

Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018    Série: 3Série: 3Série: 3Série: 3ª ª ª ª     Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )    

CH Teórica: 120CH Teórica: 120CH Teórica: 120CH Teórica: 120    CH Prática: 40CH Prática: 40CH Prática: 40CH Prática: 40    CH Total: 160CH Total: 160CH Total: 160CH Total: 160    

 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Gerais: Gerais: Gerais: Gerais: Contribuir com a formação do(a) enfermeiro(a) na área de competência: cuidado integral às 
necessidades individuais e coletivas e gestão do cuidado ao lactente, criança e adolescente, em nível 
primário, secundário e terciário de atenção saúde. 

Específicos: Específicos: Específicos: Específicos: UNIDADE I: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA EM NÍVEL AMBULATORIAL 
E COMUNITÁRIA. 
Ao término da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de: 

• Discutir o quadro de saúde da criança e do adolescente no Brasil bem como o processo de 
saúde/doença; 

• Conhecer as políticas de saúde direcionadas a atenção à saúde da criança e do adolescente; 
• Analisar o processo de saúde e doença da criança e do adolescente em relação aos modelos de 

saúde e aos programas em vigor (Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e Programa 
de Saúde da Família). 

• Realizar o cuidado de enfermagem à criança no contexto familiar em seu processo de 
crescimento e desenvolvimento nas fases de lactência, pré-escolar, escolar e de adolescência, 
inserindo-o no processo de trabalho em enfermagem. 

• Discutir o processo de trabalhos educativos em relação à saúde da criança e do adolescente em 
nível ambulatorial e em comunidade; 

• Identificar riscos e agravos mais comuns à criança e ao adolescente, bem como o papel de 
enfermagem; 

• Discutir o processo de trabalho em saúde/enfermagem na atenção à saúde da criança e do 
adolescente em nível ambulatorial e em comunidade. 

Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, na área de saúde da criança e do 
adolescente, com enfoque na comunidade e suas relações ambientais, sociais e culturais. 
 
UNIDADE II: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA/ADOLESCENTE HOSPITALIZADOS: 
Ao término da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de: 

• Descrever e caracterizar as doenças prevalentes mais comuns: calazar, hepatite, meningite, 
tuberculose, sarampo, varicela, rubéola, a desnutrição protéico-calórica, distúrbios 
gastrointestinais, parasitoses intestinais, infecção respiratória aguda e patologias da pele mais 
comuns da infância, relacionando-as aos determinantes sociais; 

• Analisar e discutir a repercussão da doença e do internamento hospitalar no desenvolvimento 
biopsicossocial da criança e do adolescente; 

• Discutir o processo de trabalho da enfermagem na assistência à criança e à família no processo de 
adoecimento em âmbito hospitalar. 

• Desenvolver trabalhos educativos à criança e à família relacionando-os ao processo saúde e 
doença em unidades de internação. 

• Discutir sobre os direitos à saúde da criança e do adolescente, conforme Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
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Sistematizar o cuidado de enfermagem à criança e ao adolescente, junto de sua família, com 
doenças prevalentes da infância, na hospitalização conjunta, através do processo de enfermagem.    

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

Ensino teórico e prático da assistência de enfermagem à criança, adolescente sadios, portadores de 
doenças de baixa e média complexidade e seus familiares e as repercussões do processo saúde-
doença no crescimento e desenvolvimento. Atenção básica individual e coletiva na assistência de 
enfermagem à criança e ao adolescente. Intervenções no processo saúde e doença, com 
responsabilidade pela qualidade da assistência e cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de 
atenção à saúde. Desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, e reabilitação à saúde, 
proporcionando a integralidade da assistência. Raça e hereditariedade. Doenças prevalentes da 
infância e da adolescência. Integração das ações de enfermagem às ações multiprofissionais. 
Programas e Projetos em Saúde Coletiva e Ambiental. Cuidado e etnias raciais. Enfermagem e 
diversidade cultural e social. Enfermagem e direitos humanos. 

III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino    

-Introdução a Enfermagem pediátrica 
-Estatuto da Criança e do Adolescente 
----PAISCPAISCPAISCPAISC- Programa Atenção Integral a Saúde da Criança 
-Semiologia Pediátrica, Somatoscopia – exame dos segmentos corporais 
pormenorizados. Anamnese, Exame Físico e os Reflexos do RN 
- Crescimento e desenvolvimento infantil – medidas antropométricas – avaliação da 
curva de  crescimento – estágios do desenvolvimento. 
-Alimentação da criança nas diversas fases de crescimento e desenvolvimento 
- AIDPI- Atenção Integral as doenças prevalentes na infância 
- Trauma e acidentes mais comuns na Infância 
- Violência na Infância e Adolescência 

1º BM 

- PROSADPROSADPROSADPROSAD- Programa Saúde do Adolescente 
- Papel da equipe multiprofissional no atendimento ao adolescente 
- Desenvolvimento da sexualidade na adolescência 
- Atenção a Saúde do adolescente nos distúrbios prevalentes na Atualidade: 
Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, drunkorexia, bullyng, drogas e alcoolismo. 
- Obesidade Infanto-juvenil, anemias e desnutrição. 

2º BM 

- Hospitalização da criança e do adolescente – unidade de internação, reações da 
criança ou do adolescente e sua família à doença e a hospitalização, abordagem da 
dor na criança e no adolescente, brinquedo terapêutico. 
- O papel da família no Processo de Saúde e doença da criança e do adolescente 
- Saúde mental na adolescência: depressão, suicídio. 
- doenças prevalentes mais comuns: hepatite, meningite, pneumonia, otite,  
sarampo, varicela, rubéola, a desnutrição protéico-calórica, distúrbios 
gastrointestinais, parasitoses intestinais, infecção respiratória aguda e patologias da 
pele mais comuns da infância, relacionando-as aos determinantes sociais; 

3º BM 

- Processo de trabalho da enfermagem na assistência à criança e à família no 
processo de adoecimento em âmbito hospitalar. 
- A atendimento de enfermagem a criança em parada cardiorrespiratória e outras 
situações de urgência e emergência 
- como desenvolver trabalhos educativos à criança e à família relacionando-os ao 
processo saúde e doença em unidades de internação 
- Sistematização da Assistência de Enfermagem, na área de saúde da criança e do 
adolescente, com enfoque na comunidade e suas relações ambientais, sociais e 
culturais. 

4º BM 
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- Sistematização da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente, junto de 
sua família, com doenças prevalentes da infância, na hospitalização conjunta, 
através do processo de enfermagem. 

IV IV IV IV ---- Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED)        

Leitura de artigos científicos relacionados aoTrauma e acidentes mais comuns na 
Infância e  Violência na Infância e Adolescência  e elaboração de sínteses. 

1º BM 

Leitura de artigos científicos relacionados aos distúrbios prevalentes na Atualidade 
na adolescência: Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, drunkorexia, bullyng, 
drogas e alcoolismo  e elaboração de sínteses. 

2º BM 

Leitura de artigos científicos relacionados Saúde mental na adolescência e 
elaboração de sínteses. 

3º BM 

Leitura de artigos científicos relacionados a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem para a criança e o adolescente  e elaboração de sínteses. 

4º BM 

V V V V ---- Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento    
Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos. 

1º BM 

Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos. 

2º BM 

Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos. 

3º BM 

Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos. 

4º BM 

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    
Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos referentes a violência na 
infância 

1º BM 

Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos aos transtornos alimentares 
na adolescência. 

2º BM 

Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos saúde mental e 
hospitalização da criança e do adolescente. 

3º BM 

Apresentação de seminário, elaboração de uma  sistematização da assistência de 
enfermagem para a criança e  adolescente e simulado de RCP. 

4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    
Aulas expositivas e dialogadas,  pressupondo a leitura prévia de textos no intuito 
de estimular a discussão em sala de aula. Utilização de recursos multimídia e 
materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, música, vídeos). 
Atividades em grupo visando à reflexão dos temas teóricos e elaboração de 
técnicas em relação ao conteúdo tratado. 

1º BM 

Aulas expositivas e dialogadas, pressupondo a leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula. Utilização de recursos multimídia e materiais 

2º BM 



 

  Faculdade da Alta Paulista 
Credenciada no MEC – Portaria 1377 – DOU de 13 de maio de 2002 

IDOBOEC – CNPJ 72.557.721/0001–08 

Rua Mandaguaris, 1010 – centro – (14) 3404-3862 – Tupã/SP – 17600-050  

 

heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, música, vídeos). Atividades em 
grupo visando à reflexão dos temas teóricos e elaboração de técnicas em relação 
ao conteúdo tratado. 

Aulas expositivas e dialogadas, pressupondo a leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula. Utilização de recursos multimídia e materiais 
heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, música, vídeos). Atividades em 
grupo visando à reflexão dos temas teóricos e elaboração de técnicas em relação 
ao conteúdo tratado. 

3º BM 

Aulas expositivas e dialogadas, pressupondo a leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula. Utilização de recursos multimídia e materiais 
heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, música, vídeos). Atividades em 
grupo visando à reflexão dos temas teóricos e elaboração de técnicas em relação 
ao conteúdo tratado. Dinâmica de grupo com simulações de situações. 

4º BM 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    
1º BM 
2º BM 
3º BM 

Avaliação escrita: 7,0 pontos 
Seminários: 3,0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
4º bimestre:4º bimestre:4º bimestre:4º bimestre:    
Avaliação escrita: 6,0 pontos 
Seminários: 2, 0 pontos 
Simulado de RCP: 2,0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
 

4º BM 

IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria    
 

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    
    

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    
Projeto Interdisciplinar Integrador  do Curso 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e Extensão Projeto de 
Extensão Fadap/Fap 

XII XII XII XII ---- Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    

Educação em humanização  

O trato com o paciente 

Sistematização da Assistencia de Enfermagem 

Estatuto da criança e do adolescente 

XIXIXIXIIIIIIIII    ----    Bibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia Básica    
FIGUEIREDO, Nébia Marial Almeida de. Práticas de enfermagem: ensinando a cuidar em saúde 
pública. 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2012. 
FONSECA, Ariadne da Silva. Enfermagem PediátricaEnfermagem PediátricaEnfermagem PediátricaEnfermagem Pediátrica. São Paulo: Martinari, 2013.  
KAYE, Philippa. Saúde da criança:Saúde da criança:Saúde da criança:Saúde da criança: guia para o cuidado infantil de 0 a 10 anos. São Paulo: Senac, 
2016.  
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 

XXXXIIIIVVVV    ----    BBBBiiiibbbblllliiiiooooggggrrrraaaaffffiiiiaaaa    CCCCoooommmmpppplllleeeemmmmeeeennnnttttaaaarrrr    
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ALMEIDA, Fabiane de Amorim; e SABATÉS, Ana Llonch. Enfermagem Pediátrica:Enfermagem Pediátrica:Enfermagem Pediátrica:Enfermagem Pediátrica: a criança, o 
adolescente e sua família no Hospital. São Paulo: Manole, 2008.  
BOWDEN, Vicky R.  Procedimentos de Enfermagem Pediátrica Procedimentos de Enfermagem Pediátrica Procedimentos de Enfermagem Pediátrica Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. 
BRASIL. Estatuto da Criança e do AdolescenteEstatuto da Criança e do AdolescenteEstatuto da Criança e do AdolescenteEstatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 2015.  
KYLE, Terri. Enfermagem pediátricaEnfermagem pediátricaEnfermagem pediátricaEnfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
WAKSMAN, Renata Dejtiar; et al. A saúde de nossos filhosA saúde de nossos filhosA saúde de nossos filhosA saúde de nossos filhos. 3. ed. Barueri: Manole, 2012. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
 

XXXXVVVV    ---- Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina    

Erika Doreto Blaques da Silva 

 

 

 


