Enfermagem Obstétrica

programa do curso
Políticas Públicas, Ética e Legislação em saúde da Mulher
A mulher no cenário político e cultural, nacional e estadual. Políticas de Saúde relacionadas à
Saúde da Mulher/Rede Mãe Paranaense, indicadores de saúde, aspectos epidemiológicos,
morbidade e mortalidade feminina. A identificação dos pressupostos Éticos e Morais na
Obstetrícia. Ética em Saúde. Legislação do Enfermeiro Obstetra.
Anatomia e Fisiologia Feminina e Fetal
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Anatomia e fisiologia do feto.
Assistência de Enfermagem à Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher
Ciclo de vida da mulher, infância, adolescência, idade fértil e climatério. Consulta de enfermagem à
mulher nos diversos ciclos de vida.
Assistência de Enfermagem no Pré-natal
Compreensão das alterações fisiológicas e psicossociais da gestação e atuação do enfermeiro
diante das alterações fisiológicas e psicossociais da gestação. Desenvolvimento e atuação do
enfermeiro na consulta de pré-natal durante toda a gestação, com enfoque nas políticas públicas.
Assistência de Enfermagem ao Parto de Risco Habitual
Identificar um trabalho de parto verdadeiro, atuar diante de todas as fases de trabalho de parto,
aplicando medidas não farmacológicas de alívio da dor. Entender teoricamente como realizar o
parto, reconhecer as emergências obstétricas e contextualizar a Prática Profissional do Enfermeiro
na Assistência ao Parto Domiciliar Planejado.
Emergências Obstétricas
Entender teoricamente como realizar o parto, reconhecer as emergências obstétricas e
contextualizar a Prática Profissional do Enfermeiro na Assistência ao Parto.
Assistência de Enfermagem Imediata ao Recém-Nascido
Bases conceituais da Embriologia. Padrões reconhecíveis de Malformações Congênitas. Infecções
congênitas e neonatais. Fisiologia da circulação fetal intrauterina e extrauterina Reanimação
neonatal. Assistência de enfermagem ao recém-nascido de baixo risco. Cuidados de Enfermagem
imediatas ao recém-nascido em Centro Obstétrico.

Assistência de Enfermagem no Puerpério
Compreender as alterações fisiológicas após o parto, assistência de Enfermagem à puérpera e ao
recém-nascido em alojamento conjunto. O processo de amamentação e as implicações
decorrentes da amamentação. Assistência de Enfermagem durante a amamentação no
puerpério.
Gerenciamento dos Serviços de Obstetrícia
Gerenciamento dos serviços de enfermagem obstétrico, em centro obstétrico, alojamento conjunto.
Gestão da equipe de enfermagem.
Prática - Assistência de Enfermagem no Trabalho de Parto e Parto - 20 partos e 15
recepções ao recém-nascido
Assistência direta a mulher em trabalho de parto e durante o parto. Recepção e assistência
imediata ao recém-nascido após o nascimento.
Prática - Assistência de Enfermagem em Ginecologia e Pré-natal - 15 consultas de prénatal
Assistência de enfermagem à mulher na atenção primária em saúde em todos os ciclos de vida.
Consulta de enfermagem à mulher, adolescente, gestante, coleta de citopatológico cervico uterino,
puerpério e climatério.

estágio
O estágio do curso é obrigatório para a realização do número de atendimentos previsto na
RESOLUÇÃO COFEN Nº 524/2016.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Na Universidade Positivo, nós acreditamos que uma boa formação acontece quando teoria e
prática caminham juntas. Por isso, os conteúdos serão ministrados de forma teórico práticas, com
aulas expositivas e dialogadas, práticas em centro de simulação realística, leitura e discussão de
casos e estágios obrigatórios em unidades de saúde e centro obstétrico.
Avaliações práticas
Para que você consiga avaliar como está o seu desempenho durante o curso. As avaliações
acontecerão ao final de cada módulo por meio de instrumentos de trabalhos e discussão de casos.
De olho no futuro
As práticas de humanização do parto estão cada dia em mais evidência. As mulheres estão
valorizando muito esse momento especial e a figura do enfermeiro obstetra está ganhando mais
importância.

