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O Prefeito Municipal de Mauá da Serra - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no ArL 37
da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, DIVULGA o conteúdo programático de

"Conhecimentos Especiricos" do cargo de ENFERMEIRO OBSTÉTRICO.conforme abaixo discriminado:
Enfermagem e enfermagem obstétrica. Instrumentos básicos de enfermagem, sistematização de assistência de
enfermagem. Princípios da administração e processo administrativo. Farmacologia aplicada à clínica obstétrica.
Anatomia e flsiologia dos órgãos reprodutores, ciclo menstrual, fecundação, migração e nidaçâo ovular.
Desenvolvimento do embrião e do feto, circulação fetal e neonatal. Modificações gerais e locais do organismo
materno durante a gestação. Propedêutica obstétrica e ginecológica. Diagnóstico obstétrico da gravidez e idade
gestacional. Exames complementares em obstetrícia e ginecologia. Sexualidade e Reprodução. Planejamento

familiar. Assistência Pré-natal. Vulnerabilidade e DST/AIDS. Calendário de Vacinação. Prevenção do câncer
ginecológico (mama e colo uterino). Parto, feto e bacia obstétrica. Relações útero-fetais, Determinismo do parto e
contratilidade uterina. Mecanismo de parto, períodos clínicos do parto e assistência de enfermagem. Parto
humanizado: tecnologia apropriada para a assistência ao nascimento e parto. Assistência ao recém-nascido no
pósparto imediato. Saúde perinatal e processo adaptativo neonatal. Assistência de enfermagem no puerpério.
Assistência de enfermagem a puérpera e ao recém-nascido no alojamento conjunto. Assistência de enfermagem em
situações obstétricas de risco. Aborto, prenhez tubária, incompetência istmocervical, anemia na gestação, trabalho
de parto prematuro, toxemia gravídica, diabetes gestacional, cardiopatias, nefropatias, moléstia trofoblástica
estacionai, izoimunização pelo fator RH,amniorrexe prematura, distócias, síndromes hemorrágicas (placenta prévia,
DPP, CIVD, rotura uterina, inversão uterina], patologias do sistema amniótico (polidramnia e oligodramnia).
Assistência de enfermagem no programa de prevenção do Câncer cervicouterino e de mama. Colete do Exame de
Papanicolau, autoexame das mamas. Infecção puerperal, mastite, distúrbios do humor no puerpério. Miomatose
uterina. Neoplasias ginecológicas. Conduta de enfermagem nos agravos de saúde da gestante de risco, atendimento
nas urgências e emergências obstétricas. Lei 8080/90 e 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e
Software. MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet Lei Orgânica Municipal.
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