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1. Apresentação
Adquirir conhecimento atualizado das melhores práticas assistenciais é uma
necessidade para os enfermeiros que pretendem atuar com protagonismo e segurança
na assistência a gestantes e recém-nascidos. Avanços notáveis no setor de saúde
ocorreram nas últimas décadas na América Latina, porém as desigualdades sociais e de
saúde continuam sendo problemas relevantes. Muitos dos países desta região, incluindo
o Brasil, não alcançaram seus objetivos de saúde materna e infantil, resultando em
grandes desigualdades, sendo fundamental que a equipe interdisciplinar passe por um
contínuo aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos, com base nas melhores
evidências, para promover ações de saúde e educação, que possibilitem minimizar os
agravos de saúde materno infantil, agregando os melhores desfechos para paciente,
família e comunidade. A expertise do profissional Enfermeiro requer qualificação para
além dos limites do bacharelado.
O curso de Especialização em Enfermagem Materno Infantil e Saúde da Criança,
traz em seu cronograma a ênfase no papel do enfermeiro clínico especialista, no contexto
ambulatorial e hospitalar, declarando uma posição de protagonista desse profissional na
gestão do cuidado, raciocínio clínico e tomada de decisão, levando a especialidade à uma
prática de alta performance, mais humanizada e com os melhores desfechos, desde a
prevenção de agravos maternos, a concepção, gestação, parto e assistência ao recémnascido e saúde infantil. Tem na Resolução Nº 42, de 13 de dezembro de 2018 (que
aprova as diretrizes e estratégias para elaboração do plano de enfrentamento da
Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) e na resolução Portaria GM n. 1130 (que institui a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança -PNAISC) alguma das suas bases para a
construção da sua matriz curricular.
As aulas do curso são voltadas para prática profissional exemplar, com a
apresentação de casos clínicos e relatos de experiências, ministradas por Professores
Especialistas na área. É uma oportunidade de criar uma rede de contatos e trocar
experiências, em um ambiente de ensino onde a autonomia profissional, o controle sobre
a prática clínica e o desenvolvimento do aluno são estimulados. A saúde materna e
infantil traz a especificidade de uma área que requer, além do conhecimento, grandes
desafios e, um deles é qualificar a assistência, elevando o protagonismo da enfermagem
na área.
2. Objetivos do Curso
O Curso de Especialização em Enfermagem Materno Infantil e Saúde da Criança
objetiva promover a assistência materna e infantil e a saúde da criança, através de
saberes técnicos-científicos para o apoio à gestação da mulher e à qualidade de vida da
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criança, utilizando a prática baseada em evidências para a obtenção dos melhores
desfechos.
2.1. Objetivos Gerais
Habilitar o profissional para promover a qualidade da assistência por meio de
fluxos assistenciais e indicadores de gestão, utilizando as melhores evidências para definir
e gerenciar o plano de cuidados da mulher e da criança de forma sistematizada.
2.2. Objetivos Específicos
O curso de Especialização em Enfermagem Materno Infantil e Saúde da Criança habilita a
enfermeiro para:
- Prover conhecimentos que exercitem a aprendizagem para a resolução de
problemas clínicos e sociais, enquadrados com os prioritários para a redução da
mortalidade materno-infantil;
- - Atuar com excelência na assistência materno infantil e da criança, nos diferentes
níveis de complexidade, através de fundamentos teóricos e práticos;
- Promover a qualidade da assistência por meio de fluxos assistenciais e indicadores
de gestão, utilizando as melhores evidências;
- Definir e gerenciar o plano de cuidados do paciente de forma sistematizada;
- Atuar com uma visão sistêmica, respaldada em conhecimento científico,
direcionado para a atuação prática na assistência ao paciente.
3. Perfil do Egresso
No decorrer do curso até a sua conclusão, o aluno estará apto a:
- Planejar e executar ações em saúde na área Materno-Infantil e da criança, assim
como para prestar assistência, dentro de suas competências, de forma articulada,
com vistas à valorização do indivíduo como cidadão;
- Conhecer as redes de atenção materno-infantil e seus componentes;
- Conhecer as práticas assistenciais de Enfermagem nos níveis de atenção primária
e atenção especializada;
- Compreender os indicadores sociais de saúde, bem como os sistemas de
informação voltados para o monitoramento dos indicadores materno-infantil;
- Conhecer as práticas de atenção que garantem o acesso e a melhoria da qualidade
do pré-natal, parto e puerpério;
- Assistir, de maneira integral, aos pacientes e suas famílias, tendo como base o
Código de Ética dos profissionais de enfermagem e a legislação vigente.
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4. Matriz Curricular
Disciplina
CIÊNCIA E INOVAÇÃO
LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL: DA
PRÉ-CONCEPÇÃO A GESTAÇÃO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA
GESTAÇÃO E PARTO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM
ALOJAMENTO CONJUNTO E ALEITAMENTO
MATERNO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE
RECÉM-NASCIDO DE BAIXO E ALTO RISCO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS
NECESSIDADES NUTRICIONAIS,
IMUNOLÓGICAS DO RECÉM-NASCIDO AO
PRIMEIRO ANO DE VIDA

CH
32

GESTÃO DA PRÁTICA ASSISTENCIAL

32

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE
DA CRIANÇA
ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS E
HUMANIZAÇÃO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA TERAPIA
INTRAVENOSA

24

Professor Titular
RENATA KOCHHANN
ANDREIA DE SOUZA
AMORIM

Titulação
DOUTORA
ESPECIALISTA

32

EDIANE DE SOUZA NUNES

ESPECIALISTA

32

MYRCEA DELLALIBERA

ESPECIALISTA

40

EDITE TEREZINHA MORAES

DOUTORA

24

DESIREE DE FREITAS VALLE
VOLKMER

MESTRE

40

VANDERLEIA DA ROCHA
SCHARB CERESER
ANDREIA DE SOUZA
AMORIM

MESTRE
ESPECIALISTA

24

RODRIGO MOURA VALLE

ESPECIALISTA

24

EDITE TEREZINHA MORAES

DOUTORA

OBSERVERSHIP

56

SIDICLEI MACHADO
CARVALHO

MESTRE

CH Total

360
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