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PROGRAMA DE ESTUDOS 

Conhecimentos Específicos – Enfermeiro/Área Obstetrícia 
 

1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

1.1. Reforma Sanitária e evolução histórica das políticas de Saúde no Brasil.  

1.2. Princípios doutrinários e organizativos: bases legais e normatização; financiamento; 
aspectos teóricos, programas e políticas. 

1.3. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS: atributos, elementos, funções e redes 
prioritárias. 

1.4. Participação e Controle Social no SUS. Desafios atuais do SUS. 

2.  PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM. 

2.1. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional da Enfermagem; Entidades de Classe na 
Enfermagem. 

2.2. O processo de trabalho em saúde e em enfermagem: Sistematização da Assistência de 
Enfermagem.  

2.3. Processo de comunicação, relacionamento interpessoal e terapêutico, meios de 
comunicação nos serviços de saúde, registro de enfermagem.  

2.4. Estatuto do Idoso; Estatuto da criança e do adolescente (ECA). 

3. BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM. 

3.1. Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde (IRAS): conceitos, causas, prevenção, controle, indicadores e tratamento.  

3.2. Medidas de Biossegurança e Práticas em Segurança do Paciente nos serviços de saúde; 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 

3.3. Norma Regulamentadora no 32 do Ministério do Trabalho. 

3.4. Centro de Material e Esterilização: métodos, técnicas, soluções usadas, processos de 
limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, monitoramento do processo de esterilização 
e armazenamento. Manuseio de materiais estéreis. 

3.5. Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

4. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTE EM TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO 

4.1. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem. 

4.2. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos: sistemas respiratório, 
digestório, cardiovascular, endócrino e metabólico, neurológico, hematológico e 
imunológico, musculoesquelético e articular, geniturinário e tegumentar.  

 



 

5. POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

5.1. Programa de atenção integral à saúde da mulher. 

5.2. Programa de humanização no pré-natal e nascimento; Política Nacional de Humanização. 

5.3. Lei do acompanhante. 

5.4. Redes de atenção à saúde com ênfase na rede cegonha. 

5.5.  Rede de Atenção Materna e Infantil (RAMI) 

6. ATENÇÃO À MULHER NO PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO 

6.1. Direitos, saúde sexual e saúde reprodutiva: marcos legais e políticos. 

6.2. Humanização, os princípios da bioética, abordagem centrada na pessoa e abordagem 
familiar. 

6.3. Sexualidade e saúde; Promovendo a saúde sexual e a saúde reprodutiva na diversidade. 

6.4. Anticoncepção e os Métodos anticoncepcionais. 

6.5. Vigilância e atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual. 

7. ATENÇÃO À MULHER NO PRÉ-NATAL, NO PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO, NO 
PUERPÉRIO E NO ALEITAMENTO MATERNO 

7.1. Atenção ao pré-natal de risco habitual.  

7.2. Vigilância e atenção as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes: hiperêmese 
gravídica, síndromes hipertensivas, síndromes hemorrágicas, diabetes gestacional, 
infecção do trato urinário e das doenças infecciosas. 

7.3.  Aspectos legais e direitos na gestação. 

7.4. Diagnóstico do trabalho de parto, procedimento na admissão/internação da parturiente: 
Períodos clínicos do trabalho de parto; Distócias do trabalho de parto e Boas práticas de 
atenção ao parto e nascimento. 

7.5. Partograma;  

7.6. Atenção à mulher e família no puerpério; Complicações puerperais. 

7.7. Atenção ao aleitamento materno e suas complicações e cuidados. 

7.8. Programa Nacional de Imunização (PNI): calendário atual de vacinação da gestante e/ou 
da puérpera; Boas práticas em vacinação; Rede de frio e cuidados de enfermagem na 
conservação, transporte e administração de vacinas. Eventos adversos relacionados às 
vacinas; Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) 

8. ATENÇÃO À SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO 

8.1. Atenção ao recém-nascido saudável e patológico em sala de parto e no alojamento 
conjunto e na atenção básica.  

8.2. Programa Nacional de Imunização (PNI): calendário atual de vacinação do Recém-nascido 
(RN); Boas práticas em vacinação do RN; Rede de frio e cuidados de enfermagem na 
conservação, transporte e administração de vacinas. Eventos adversos relacionados às 
vacinas 

 


