ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
PROVA TEÓRICO-PRÁTICO
Situação/Cenário Clínico
Respondas as questões abaixo segundo o caso clínico
W.P.B., 21 anos, solteira, vive em união consensual há 1 ano, primigesta. Compareceu ao
Pronto Socorro Obstétrico da Maternidade Florence Nightingale em 30 de novembro de
2018 às 14 horas, acompanhada por sua mãe J.N.P. À anamnese, W.P.B. referiu dor em
baixo ventre, perda de muco acompanhada por um pouco de sangue há dois dias e perda
de líquido há 30 minutos, ambos por via vaginal. No cartão de acompanhamento do prénatal, constava o registro de 10 consultas, data da última menstruação (DUM)
28/02/2018. Os resultados dos exames preconizados para o terceiro trimestre
encontram-se abaixo. Ao exame obstétrico, a enfermeira identificou: movimentação fetal
presente, altura uterina de 36 cm, feto único, longitudinal, cefálico com dorso à
esquerda, dinâmica uterina 3/10’ (25”, 35”, 45”), batimentos cardíacos fetais de 145bpm.
Ao toque vaginal colo médio, medianizado, pérvio para 4 cm, bolsa rota, líquido claro com
grumos, De Lee -1/0.

QUESTÃO 1
Qual a data provável do parto (DPP) e a idade gestacional (IG) de W.P.B., na data do
atendimento no Pronto Socorro Obstétrico?
(A)

DPP: 07/11/2018; IG: 39 semanas.

(B)

DPP: 06/12/2018; IG: 39 semanas e 2 dias.

(C)

DPP: 07/12/2018; IG: 39 semanas.

(D)

DPP: 06/12/2018; IG: 39 semanas e 3 dias.

(E)

DPP: 07/12/2018; IG: 39 semanas e 2 dias.
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QUESTÃO 2
Exames do terceiro trimestre realizados no pré-natal:
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O que sugerem os resultados dos exames laboratoriais do 3º trimestre de W.P.B. e qual
deveria ter sido a conduta do profissional de saúde diante desses resultados?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anemia moderada, que deveria ter sido tratada com suplementação de 40mg
sulfato ferroso e 5mg ácido fólico ao dia.
Pielonefrite, que deveria ter sido tratada com nitrofurantoína 100mg por 7 dias, em
âmbito hospitalar.
Anemia grave, que deveria ter sido tratada no serviço de pré-natal de alto risco.
Anemia leve, que deveria ter sido tratada com suplementação de 120mg a 240mg
de ferro elementar ao dia.
Infecção urinária, que deveria ter sido tratada com penicilina benzatina 2.400.000
UI por 7 dias, em âmbito ambulatorial.

QUESTÃO 3
“Ao exame obstétrico a enfermeira identificou: feto longitudinal (I), cefálico (II) com
dorso à esquerda (III), De Lee -1/0 (IV).”
Escolha a alternativa que corresponde à nomenclatura obstétrica correta para os itens I,
II, III e IV:
(A)

I - atitude fetal, II - insinuação fetal, III - altura da apresentação fetal e IV - posição
fetal.

(B)

I - situação fetal, II - apresentação fetal, III - posição fetal e IV - altura da
apresentação fetal.

(C)

I - situação fetal, II - posição fetal, III - atitude fetal e IV - variedade de posição fetal.

(D)

I - apresentação fetal, II - variedade de posição fetal, III - atitude fetal e IV insinuação fetal.

(E)

I - atitude fetal, II - insinuação fetal, III - posição fetal e IV - apresentação fetal.

QUESTÃO 4
“W.P.B. referiu dor em baixo ventre, perda de muco acompanhada por um pouco de
sangue há dois dias e perda de líquido há 30 minutos, por via vaginal. Ao exame
obstétrico, a enfermeira identificou: movimentação fetal presente, altura uterina de 36
cm, feto único, longitudinal, cefálico com dorso à esquerda, dinâmica uterina 3/10’ (25”,
35”, 45”), batimentos cardíacos fetais de 145bpm. Ao toque vaginal, colo médio,
medianizado, pérvio para 4 cm, bolsa rota, líquido claro com grumos, De Lee -1/0.” Tais
informações permitem concluir que trata-se de um caso de:
(A)

Rotura prematura de membranas ovulares a termo.

(B)

Rotura prematura de membranas ovulares pré-termo.

(C)

Descolamento prematuro de membranas ovulares a termo.

(D)

Rotura espontânea de membranas ovulares a termo.

(E)

Rotura artificial de membranas ovulares a termo.
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QUESTÃO 5
Qual a conduta esperada da enfermeira após a anamnese e o exame físico obstétrico de
W.P.B.?
(A)

Tranquilizar W.P.B. e encaminhá-la para casa, dado que está em fase latente do
trabalho de parto, orientando-a sobre os sinais e sintomas de franco trabalho de
parto.

(B)

Encaminhar W.P.B. para acompanhamento no pré-natal de alto risco, dado que não
está em trabalho de parto e está perdendo sangue e líquido.

(C)

Internar W.P.B., dado que ela está em fase ativa do primeiro período clínico do
parto.

(D)

Tranquilizar W.P.B. e encaminhá-la para casa, dado que não está em trabalho de
parto, orientando-a a procurar a maternidade de referência se a dor e o
sangramento aumentarem.

(E)

Internar W.P.B. devido à bolsa rota, embora ela esteja na fase latente do primeiro
período clínico do parto.
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