
 

 

Enfermagem Obstétrica  

 

 

DISCIPLINAS CH EMENTA 

Políticas de Saúde da Mulher 12       Estudo que aborda as políticas públicas de 
saúde da mulher com ênfase na gestação, parto 
e nascimento como impacto da redução da 
mortalidade materna e neonatal, humanização 
da assistência e rede cegonha. Aspectos 
biopsicossociais, éticos e legais no exercício 
profissional do enfermeiro obstetra. Coerção 
sexual e vulnerabilidade. Políticas públicas de 
enfrentamento a violência sexual de gênero. 
Programa de Assistência às Mulheres Vítimas 
de Violência Sexual. Protocolo da Assistência 
de Enfermagem. Procedimentos indicados no 
atendimento de urgência a mulheres vítima de 
estupro. Aspectos a serem considerados pelo 
enfermeiro obstetra e forense. 

Fisiopatologia Obstétrica  12 Estudo da gametogênese, fecundação, 
desenvolvimento embrionário e fetal, trocas 
materno-ovulares, função das estruturas e 
substâncias relevantes para o 
desenvolvimento do embrião e feto. 
Fertilização, Teratogênese e Aborto. 
Alterações fisiológicas na gestação. Processo 
mecânico normal e progressão clínica do 
trabalho de parto: trabalho de parto prolongado 
ou retido, parto precipitado, contração tetânica, 
anel de retração, ruptura uterina, apresentação 
com posição e desenvolvimento anormais do 
feto, prolapso do cordão umbilical, distorcia 
causada por estreitamento pélvico, indução e 
estimulo do trabalho de parto, anomalias por 
apagamento e dilatação cervical, falta de 
descida do feto, ação anormal dos músculos 
uterinos, apresentação e posições fetais 
incomuns e retrações pélvicas, dentre outras 
menos frequentes. Terminologia obstétrica. 
Sistema emocional e psicológico. 

Diagnóstico Laboratorial e de 
Imagem 

12 Estudo e análise das tecnologias de imagem e 
laboratoriais para interpretação de exames no 
pré-natal e diagnóstico em obstetrícia e 
neonatologia. Correlação de achados clínicos e 



condutas adequadas a serem adotadas pela 
enfermagem 

Enfermagem em Perinatologia 12 Estudo da assistência de enfermagem à 
mulher durante a gestação de baixo e alto 
risco, envolvendo as necessidades de saúde 
na pre concepção, pré-natal, classificação de 
risco, consulta de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem e sistematização da assistência 
de enfermagem – SAE. Avaliação fisiológica 
materno-fetal. Cuidados pré-natais 
considerando os fatores sociais, econômicos, 
culturais, biológicos e familiares, complicações 
obstétricas ou resultantes de condições pré-
existentes. 

Avaliação Clínica de 
Enfermagem Obstétrica 

12 Estudo da avaliação clínica obstétrica na prática 
da enfermagem perinatal. O processo de 
trabalho de parto e suas variáveis, multiplicidade 
de fatores e aplicação de estratégias para o 
manejo da dor. Aspectos referentes à anatomia, 
trabalho de parto, mecanismo de trabalho de 
parto. Aborto: desafios, conflitos e significados. 
Pesquisa Nacional de Aborto (PNA). Fatores de 
risco para o aborto natural e induzido. Cuidados 
de Enfermagem frente ao aborto legal, 
espontâneo e provocado. Complicações do 
aborto provocado. Procedimentos e técnicas em 
enfermagem obstétrica. Atos normativos da 
profissão, preceitos éticos frente aos princípios 
do Sistema Único de Saúde. Sistematização da 
assistência de enfermagem – SAE. Cuidado 
humanizado no trabalho de parto normal. 

SAE Obstétrica e Neonatológica 12 Estudo da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - SAE centrada na integralidade do 
cuidado à gestante e recém-nascido. Cuidado 
de enfermagem a partir do raciocínio: crítico, 
clínico e investigativo, pautados nos preceitos 
éticos que norteiam a profissão Enfermagem. 
Coleta de dados, procedimentos e técnicas para 
elaboração dos diagnósticos, planejamento, 
implementação, avaliação, cuidar/cuidado e 
consulta de enfermagem em obstetrícia. 

Urgências e Emergências 
Obstétricas 

12 Estudo e aplicação da metodologia da 
assistência de enfermagem em pacientes com 
intercorrências obstétricas de urgência. 
Conceitos, fatores comuns em situações de 
emergência, aspectos epidemiológicos das 
principais intercorrências súbitas, estatísticas 
demográficas de mortalidade e morbidade 
materno-infantil. 



Gerenciamento de Enfermagem 
em Unidade Obstétrica e 
Neonatológica 

12       Modelos Administrativos e organizacionais dos 
Serviços de Enfermagem em unidade obstétrica 
e neonatal. Prevenção e/ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de trabalho em saúde. 
NR 32. Identificação de níveis de riscos 
ambientais em unidades obstétricas e serviços 
de neonatologia. Gerenciamento de Riscos em 
Saúde. 

     

Atenção ao RN Crítico e 
Alojamento Conjunto 

12 Estudo dos aspectos fisiológicos e patológicos 
do neonato, má formações congênitas. 
Nascimento: traumatismo do parto e cuidados 
com o R.N. normal e patológico em sala de 
parto, semiologia do RN (exame físico). 
Classificação do recém-nascido a termo e pré-
termo. Cuidados de enfermagem ao recém-
nascido no Centro Obstétrico.  

Manejo Clínico no Aleitamento 
Materno 

12 Conceito e impacto da amamentação exclusiva, 

vantagens para a saúde da mulher, da criança, para 

a sociedade. Anatomia da mama, fisiologia da 

lactação. Componentes do leite humano, princípios 

básicos, práticas e tecnologias voltadas para 

amamentação. Políticas e programas que regem a 

amamentação no Brasil.   

Boas Práticas Obstétricas 12 Boas práticas na assistência da enfermagem 
obstétrica, subsidiadas por evidencias 
científicas, que proporcionam a promoção e 
proteção da fisiologia no desenvolvimento 
gestacional, trabalho de parto, parto e puerpério. 
Enfatizam-se mudanças na prática clínica, 
considerando a tomada de decisão informada e 
conjunta com a mulher, o que possibilita um 
experiência positiva para o binômio e família. 

Estagio Curricular em 
Obstetrícia e Neonatologia 

350 Aplicação teórico-prática de conduta e 
procedimento em enfermagem obstétrica, 
vistas ao desenvolvimento de competências e 
habilidades na assistência a gestante de baixo 
e alto risco, parto, puerpério, ao recém-nascido, 
urgências e emergências obstétricas e 
complicações mais comuns. Sistematização da 
assistência de enfermagem – SAE, trabalho em 
equipe multidisciplinar. Políticas públicas de 
saúde da mulher: Programa de Humanização 
no Pré-natal e Nascimento – PHPN e Rede 
Cegonha. 
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