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ENP 375 - Enfermagem na saúde da mulher, saúde 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 na Unidade Neonatal.
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
5 = fiz o procedimento tantas vezes e com tal segurança que posso orientar
Assinale, com um X, o escore mais completo que foi alcançado em seu progresso de aprendizagem
AÇÕES NA UNIDADE NEONATAL
Ações relacionadas ao cuidado ao recém-nascido
Leitura do prontuário do recém - nascido
Conferência da pulseira de identificação: local
Identificação do nome da mãe
Identificação do nome do recém-nascido
Verificação do tempo de vida (horas)
Verificação do tipo de parto
Verificação do peso de nascimento
Verificação da Temperatura axilar
Identificar o motivo da internação
Verificação da freqüência cardíaca
Verificação da freqüência respiratória
Avaliação da Escala de Dor
Anotação dos sinais vitais no gráfico
Identificar tipo de leito:
Berço comum
Incubadora
Berço aquecido
Biliberço
Identificar manifestações clínicas de desconforto respiratório:
Tiragem Intercostal
Tiragem Subdiafragmática

Escore
0 1 2 3 4 5

Tiragem Infraclavicular
Tiragem Supraclavicular
Realização pesagem
Realização do exame físico :
Palpação de fontanelas e suturas
Identificação de lesões no couro cabeludo e/ou face:
Hematoma
Bossa serossanguinolenta
Cefalohematoma
Observar coloração
Observar aspecto da pele
Observar presença de icterícia
Realização de palpação das clavículas
Realização de palpação do gradeado costal
Observar presença de tumefação mamária
Palpação do abdômen
Observar aspecto do coto umbilical
Observar presença de Cord-Clamp®
Realizar limpeza do coto umbilical
Realização de orientações à mãe quanto higiene do coto umbilical
Observar presença de hiperemia/secreção no coto umbilical
Observar aspecto do períneo:
Secreções
Hiperemia
Realização de higiene perineal
Realização de orientações à mãe quanto higiene perineal
Realização de troca de fralda
Observar aspecto das eliminações:
Urina
Mecônio
Realização de troca de roupa do recém-nascido
Avaliação da articulação coxo-femural
Avaliação do dorso
Palpação coluna do RN
Avaliar reflexos
Observar forma de alimentação:
Sucção à mama
Leite materno ordenhado
Fórmula Láctea
Leite oferecido por sonda orogástrica
Observar tempo de mamada
Observação da prescrição médica diária e tipos de fármacos
Observação da prescrição de cuidados de enfermagem diária
Leitura das anotações de enfermagem (mínimo das últimas 24 horas)
Auxiliar a mãe no preparo do banho do RN
Acompanhar e orientar mãe e/ou cuidador no banho do RN
Realização do banho no RN
Observação de dispositivos instalados:
Sonda orogástrica
Cateter nasal de O2

Acesso Venoso Periférico
Acesso Venoso Central
Protetor Ocular
Protetor Auricular
Oxímetro de pulso
Bilispot
Realização de anotações de enfermagem
Leitura das evoluções de enfermagem anteriores
Levantamento dos diagnósticos de enfermagem relacionados aos problemas encontrados
no recém-nascido
Levantamento dos itens de prescrição de enfermagem relacionados aos diagnósticos de
enfermagem apontados
Checagem dos itens da prescrição de enfermagem realizados com o recém-nascido

