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Nome da disciplina: Implicações da atualidade na saúde perinatal e neonatal
Professor responsável: Ariane Ferreira Machado Avelar e Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro
Linha de pesquisa: Cuidado Clínico de Enfermagem em Saúde
Eixo temático da linha de pesquisa
Núcleo/ Grupo de pesquisa vinculado
Carga horária: 45 horas, 3 créditos (15 horas 
Período de ocorrência e horário
Público alvo: Pós-graduandos 
Turmas: no mínimo 5 e no máximo 15 participantes
Periodicidade: bianual  
Ementa: O neurodesenvolvimento do recém
neonatal. Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal. Desenvolvimento saudável do recém
nascido. Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapi
profissionais e familiares na redução de efeitos tóxicos ao recém
recém-nascido prematuro. Avanços tecnológicos para o cuidado do recém
neonatologia e suas repercussões na 
neonatologia. 
Objetivos: Capacitar o pós-graduando a identificar e avaliar as repercussões da atualidade sobre o 
desenvolvimento neonatal, com enfoque na saúde perinatal e do recém
Conteúdo programático:  
O neurodesenvolvimento do recém
Implicações do ambiente no período perinatal e neonatal
Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal
Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva
Avaliação do comportamento do recém
Participação dos profissionais e família na redução de efeitos tóxicos ao recém
Follow-up do recém-nascido prematuro
Avanços tecnológicos para o cuidado do recém
Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos 
Bioética e cuidados paliativos em neonatologia
Estratégias de ensino: Aulas Expositivas, Leituras complementares, Seminários.
 
Estratégias de avaliação: Participação durante as aulas e apresentação de seminários.
 
Bibliografia: 
Manual de Perinatologia, 2012. http://www.perinatal.com.br/pdf/manual
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém
profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 4v.: il. 
Técnicas). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf
March of Dimes, pmNch, Save the children, Who. Born Too Soon: The Global action report on preterm 
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PLANO DE ENSINO 
 

: Implicações da atualidade na saúde perinatal e neonatal 
: Ariane Ferreira Machado Avelar e Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro

: Cuidado Clínico de Enfermagem em Saúde 
da linha de pesquisa: 

Núcleo/ Grupo de pesquisa vinculado: Necad / SleepEMent 
: 45 horas, 3 créditos (15 horas – 1 crédito) 

Período de ocorrência e horário: Primeiro semestre, sexta-feira, das 14h00 às 18h00

: no mínimo 5 e no máximo 15 participantes 

: O neurodesenvolvimento do recém-nascido. Implicações do ambiente no período perinatal e 
neonatal. Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal. Desenvolvimento saudável do recém
nascido. Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva. Participação dos 
profissionais e familiares na redução de efeitos tóxicos ao recém-nascido prematuro. Follow

nascido prematuro. Avanços tecnológicos para o cuidado do recém-nascido. Inovações em 
neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos. Bioética e cuidados paliativos em 

graduando a identificar e avaliar as repercussões da atualidade sobre o 
desenvolvimento neonatal, com enfoque na saúde perinatal e do recém-nascido.

O neurodesenvolvimento do recém-nascido  
Implicações do ambiente no período perinatal e neonatal 
Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal 
Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

do comportamento do recém-nascido em unidades neonatais 
Participação dos profissionais e família na redução de efeitos tóxicos ao recém

nascido prematuro 
Avanços tecnológicos para o cuidado do recém-nascido 

m neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos 
Bioética e cuidados paliativos em neonatologia 

: Aulas Expositivas, Leituras complementares, Seminários.

: Participação durante as aulas e apresentação de seminários.

Manual de Perinatologia, 2012. http://www.perinatal.com.br/pdf/manual-perinatologia_perinatal.pdf
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém
profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 4v.: il. – (Série A. Normas e Manuais 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf
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Serviço Público Federal 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola Paulista de Enfermagem 

Graduação em Enfermagem 
 
 
 
 

    
© 2013 Escola Paulista de Enfermagem / Universidade Federal de São Paulo 

Tel: 11 5576-4430 – ramal 1647/1659 

   
   
  

 
: Ariane Ferreira Machado Avelar e Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro 

feira, das 14h00 às 18h00 

nascido. Implicações do ambiente no período perinatal e 
neonatal. Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal. Desenvolvimento saudável do recém-

a intensiva. Participação dos 
nascido prematuro. Follow-up do 

nascido. Inovações em 
qualidade de vida dos neonatos. Bioética e cuidados paliativos em 

graduando a identificar e avaliar as repercussões da atualidade sobre o 
nascido. 

Participação dos profissionais e família na redução de efeitos tóxicos ao recém-nascido prematuro 

m neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos  

: Aulas Expositivas, Leituras complementares, Seminários. 

: Participação durante as aulas e apresentação de seminários. 

perinatologia_perinatal.pdf 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 

(Série A. Normas e Manuais 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf 
March of Dimes, pmNch, Save the children, Who. Born Too Soon: The Global action report on preterm 
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12/03/2021 

Síncrona 

Apresentação da disciplina

Implicações do ambiente no período perinatal e neonatal

19/03/2021 

Assíncrona 

Preparo seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal

26/03/2021 

Síncrona 

Apresentação seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal

09/04/2021 

Assíncrona 

Preparo seminário: 

- Neurodesenvolvimento do recém

- Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

efeitos tóxicos)

16/04/2021 

Síncrona 

Apresentação seminário:

- Neurodesenvolvimento do recém

- Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

efeitos tóxicos)

23/04/2021 

Síncrona 

Avaliação do comportamento do recém

30/04/2021 

Assíncrona 

Preparo seminário: Follow

07/05/2021 

Síncrona 

Apresentação seminário: Follow

14/05/2021 

Assíncrona 

Preparo seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos

21/05/2021 

Síncrona 

Apresentação seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos

28/05/2021 

Síncrona 

Bioética e cuidados paliativos em neonatologia 

Avaliação da Disciplina
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CRONOGRAMA 

Apresentação da disciplina 

Implicações do ambiente no período perinatal e neonatal 

Preparo seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal

Apresentação seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal

Preparo seminário:  

Neurodesenvolvimento do recém-nascido 

Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

efeitos tóxicos) 

Apresentação seminário: 

Neurodesenvolvimento do recém-nascido 

Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

efeitos tóxicos) 

Avaliação do comportamento do recém-nascido em unidades de cuidados neonatais

Preparo seminário: Follow-up do recém-nascido prematuro 

Apresentação seminário: Follow-up do recém-nascido prematuro

Preparo seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos

Apresentação seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos

Bioética e cuidados paliativos em neonatologia  

Avaliação da Disciplina 
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Preparo seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal 

Apresentação seminário: Hábitos de vida da gestante e impacto na saúde neonatal 

Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

Cuidado voltado ao desenvolvimento em unidades de terapia intensiva 

neonatal (NIDCAP, participação familiares e profissionais na redução dos 

nascido em unidades de cuidados neonatais  

 

nascido prematuro 

Preparo seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém-nascido 

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos 

Apresentação seminário: Avanços tecnológicos para o cuidado do recém-nascido 

Inovações em neonatologia e suas repercussões na qualidade de vida dos neonatos 
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