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Ementa
Construção dos instrumentos do trabalho de enfermagem na produção dos serviços de saúde/enfermagem destinados à criança, no modelo clínico e
epidemiológico. Parte da realidade desses serviços, reflete sobre sua problemática e desenvolve habilidades e atitudes numa primeira aproximação com a
intervenção da enfermagem.

Objetivo
- Investigar os sinais e sintomas apresentados pela criança que influenciem o seu processo saúde/doença;
- Compreender a influência dos achados para detecção de sinais de alerta e necessidades de intervenções multiprofissionais/em enfermagem;
- Sistematizar os métodos, as técnicas e os instrumentos de trabalho para a assistência de enfermagem à criança;
- Analisar o processo de trabalho em enfermagem quanto ao cuidado clínico e epidemiológico à criança;
- Avaliar as ações realizadas, com vistas a implantar modificações e adequações quando possível e necessário.

Conteúdo
I.Relacionamento e Comunicação com a Criança;
II.Anamnese Pediátrica;
III.Exame físico da Criança;
IV.Administração de Medicamentos;
V.Manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico;
VI.Manutenção da função cardiorrespiratória;
VII.Necessidades de Eliminação;
VIII.Alimentação e Nutrição.

Metodologia
•Oficina;
•Discussão coletiva com palavra circulante;
•Exposições teóricas;
•Ensaios práticos em sala;
•Simulações em laboratório;
•Atividades grupais;
•Aula de campo nos serviços.

Procedimentos
- Avaliação de simulações e práticas com instrumento norteador para pontuação;
- Avaliação escrita, subjetiva/objetiva, individual.
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