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ENP 375 - Enfermagem na saúde da mulher, materna e neonatal
Instrumento de ações mínimas a serem realizadas durante os estágios
Nome: ___________________________________________________
Este instrumento apresenta o rol mínimo de atividades que os estudantes hão de realizar durante as atividades
práticas no Centro Obstétrico.
Cada atividade deve ser considerada pelo estudante pelo escore:
0 = não sei nada sobre o assunto/procedimento
1 = li a respeito ou fui informado de como fazer
2 = vi alguém fazendo o procedimento
3 = fiz o procedimento com a ajuda de algum orientador
4 = fiz o procedimento sozinho com supervisão de profissional (sem ajuda)
Assinale, com um X, o escore mais completo que foi alcançado em seu progresso de aprendizagem
AÇÕES NO CENTRO OBSTÉTRICO
Ações relacionadas ao cuidado à parturiente
Receber a parturiente no pré-parto
Realização do Histórico de Enfermagem (entrevista + exame físico completo)
Realização do Diagnóstico de Enfermagem
Realização da Evolução de Enfermagem
Realização da Prescrição de Enfermagem
Orientação do familiar quanto à internação
Orientação da parturiente quanto às rotinas da unidade
Verificação de sinais vitais (pulso, temperatura, respiração, pressão arterial)
Verificação da prescrição médica
Verificação do tipo de dieta prescrita
Realização de anotação de enfermagem
Acompanhar punção venosa
Realização punção venosa
Administração de medicamentos
Realização do controle gotejamento de soro
Realização coleta de sangue
Realização da palpação obstétrica
Realização da dinâmica uterina:
Presença de contrações
Ausculta dos BCF
Saída de líquido pela vagina
Acompanhar o toque vaginal
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Realização do toque vaginal
Acompanhamento da parturiente quanto ao uso de medidas não farmacológicas para alívio da
dor (cavalinho, bola, caminhada, banho, massagem)
Acompanhamento da evolução do trabalho de parto
Registro de informação no partograma
Interpretação do partograma
Acompanhamento da parturiente na realização de amnioscopia
Orientação da parturiente quanto aos procedimentos que vão ocorrendo
Observação do cateterismo vesical de demora, se ocorrer
Encaminhamento da parturiente à sala de parto
Colocação da roupa privativa e acessórios
Auxílio no posicionamento da parturiente na mesa de parto
Estar junto à enfermeira da unidade para acompanhar o parto/nascimento
Auxílio no reposicionamento da puérpera na mesa de parto
Auxílio na troca de roupas, forro e lençóis da puérpera
Auxílio na transferência da puérpera para a maca
Acompanhar a palpação do fundo uterino no pós-parto imediato
Auxilio na recepção do recém-nascido
Colocação do RN no abdômen materno
Promoção do vínculo mãe-filho
Avaliação do neonato junto com a equipe de neonatologia:
Realizar o curativo do coto umbilical
Instilação de nitrato de prata em região ocular
Recolhimento de impressões digitais dos pés e polegar D do RN
Recolhimento de impressões digitais do polegar materno
Pesagem do RN
Realização do exame físico completo do recém-nascido
Encaminhamento do RN junto à mãe
Acompanhamento da coleta de sangue da placenta
Realização da coleta de sangue da placenta
Incentivar o início da amamentação
Verificação de sinais vitais da puérpera
Verificação da altura uterina da puérpera
Realização da Expressão uterina para avaliação da involução e loquiação
Encaminhamento do binômio ao AC
No estágio tive oportunidade de assistir:
( ) parto normal
( ) parto fórcipe
( ) parto cesárea
OBS: Se for mais que um parto de cada tipo, indicar o número.

