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ESTÁGIO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de prestar atendimento em serviços de pré-natal, partos e 
berçário. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Prestar assistência pré-natal: 

• Fazer o diagnóstico da gravidez através do exame ginecológico completo (inclusive toque e 
exame especular) 

• Fazer a correta palpação abdominal em gestantes: 
- determinar a altura do útero pela palpação, pela fita e pelo pelvímetro. 
- determinar a situação, posição e apresentação fetal. 
- auscultar os batimentos cardio-fetais. 

• Solicitar e interpretar os resultados dos exames complementares. 
• Prescrever dieta adequada e orientar a gestante. 
• Prescrever medidas de higiene e vestuário. 
• Orientar quanto a sinais de alarme na gravidez. 
• Reconhecer as evidências e acompanhar adequadamente a evolução de gestantes patológicas. 
 

2. Prestar assistência ao parto: 
• Admitir a parturiente no Hospital 
• . Fazer o exame inicial para o diagnóstico: 

- observar as contrações uterinas 
- fazer toque vaginal 

• Preencher adequadamente o prontuário da parturiente 
• Conduzir o parto: 

- controlar o primeiro período do trabalho de parto (contrações, dilatação e condições fetais); 
- controlar o segundo período do trabalho de parto (fazer episiotomia, fazer o parto e prestar 

os cuidados imediatos do recém-nascido); 
- controlar o terceiro período do trabalho de parto, acompanhando a expulsão da placenta; 
- fazer revisão do canal de parto e episiorrafia; 
- controlar o quarto período do parto (observar o sangramento, verificar a pressão arterial, 

preencher o prontuário da paciente e prescrever a medicação pós-parto). 
 

3. Prestar assistência à paciente puérpera 
• Examinar a paciente puérpera 
• Examinar as mamas e controlar a lactação: 

- orientar a puérpera com relação ao aleitamento; 
- inibir a lactação quando for indicado. 

• Examinar a região perineal: 
- verificar as condições da cicatrização da episiorrafia; 
- verificar os tipos de secreções pós-parto; 
- corrigir as anormalidades, hemorragias e infecções. 

• Orientar a puérpera quanto à alimentação, higiene, atividades físicas, vida sexual e retornos 
 

4. Prestar assistência ao recém-nascido (Neonatologia) 
• Examinar corretamente o recém-nascido, reconhecendo suas características anatômicas e 

fisiológicas. 
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• Executar a rotinas dos principais procedimentos indicados para o recém-nascido. 
• Reconhecer as evidências de risco de vida ou de seqüela no recém-nascido doente. 
• Prescrever e realizar manobras comuns para o caso de risco de vida ou seqüelas. 
• Manipular corretamente equipamentos comuns no diagnóstico e de terapêutica na sala de parto e 

berçário. 
• Comportar-se adequadamente na sala de parto e no berçário, dentro da equipe (anestesiologista, 

obstetra e neonatologista). 
 
PROGRAMA 
 
A – Obstetrícia 
  

1. Assistência Pré-natal 
2. Fundamentos da assistência Pré-Natal, Diagnóstico da gravidez, Primeira consulta, Anamnese, 

Exame Físico e Exames complementares. 
3. Assistência Pré-Natal 
4. Consultas subseqüentes, Higiene pré-natal, Pequenas queixas da gravidez e tratamento não 

medicamentoso, Nutrição, Influência de fármacos na gestação e concepto. 
5. Assistência ao parto 
6. Diagnóstico do trabalho de parto, rotina e complicações nos quatro períodos do trabalho de parto. 
7. Amniorrexe prematura: Diagnóstico e Conduta. 
8. Prematuridade: profilaxia, assistência ao parto prematuro. 
9. Hipertensão induzida por gravidez. 
10. Abortamentos. 
11. Gravidez ectópica. 
12. Neoplasias. 
13. Placenta prévia. 
14. Descolamento prematuro de placenta. 
15. Isoimunização materna pelo fator Rh. 
16. Crescimento intra-uterino retardado. 
17. Sofrimento fetal. 
18. Gestações de alto risco I. 
19. Gestações de alto risco II. 

 
B – Enfermaria 
 

1. Assistência ao parto e puerpério imediato. 
2. Doença hipertensiva e específica da gravidez. 
3. Prematuridade. 
4. Hemorragia da primeira e segunda metades da gravidez. 

 
C – Estudo em manequim 
 

1. Anatomia da pelve e do feto. 
2. Conceitos obstétricos clássicos de variedades de apresentação fetal. 
3. Mecanismos de parto cefálico e pélvico. 
4. Fórceps. 

 
D – Pré-Natal 
 

Atendimento orientando as gestantes matriculadas no Pré-natal de risco habitual. 
 
E – Neonatologia 
 

1. História clínica perinatal e alojamento conjunto. 
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2. Classificação do recém-nascido. 
3. Icterícia neonatal I. 
4. Icterícia neonatal II. 
5. Septicemia neonatal e diagnóstico diferencial das infecções congênitas específicas. 
6. Distúrbios respiratórios do RN. 
7. Distúrbios metabólicos do RN. 
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