Tópicos Especíais em Enfermagem
Curso Técnico em Enfermagem –4ª Etapa - 2018
II TEE - Cuidados de Enfermagem em Obstetrícia e Maternidade
Professor: Zeca Alves - Nota:_____
Aluno: ______________________________Etapa:___

Instruções: As questões deverão ser entregues na coordenação até o dia 02/04/2018.
1) Quais as orientações para a preparação da mama no período gestacional?
2) Quais os tipos de mama? Que tipo de bico necessita de intervenção para facilitar a pega?
3) Quais as características do colostro?
4) Qual a ação do hormônios para a mulher que amamenta? Quais as vantagens da amamentação
para a mulher?
5) Quais as vantagens da amamentação para o bebê?
6) Como se caracteriza a pega correta?
7) Como se caracteriza a pega incorreta?
8) Quais as posturas indicadas durante o aleitamento materno?
9) A máscara de reanimação deve cobrir as seguintes estruturas de face do recém-nascido.
a) ponta do queixo, boca e nariz.
b) ponta de queixo, bochechas e nariz.
c) boca, bochechas e olhos.
d) boca, nariz e olhos.
10) Em suas primeiras horas de vida, o recém-nascido recebe da mãe um alimento muito rico em
proteínas e gorduras chamado.
a) leitelho.
b) milium.
c) leite materno.
d) colostro.
11) A higiene da genitália externa e região anal da criança, após micções e evacuações, previne a(o)
a) mau odor no leito.
b) desconforto físico da criança.
c) dermatite amoniacal.
d) todas as respostas estão corretas.
12) Em unidade de neonatologia, ao administrar medicamentos, o técnico de enfermagem tem por
obrigação
a) checar a prescrição legível com a enfermeira-chefe.
b) conhecer a etiologia e correlacionar com a medicação.
c) comunicar efeitos colaterais das medicações e prognóstico da criança à mãe.
d) conhecer efeitos e doses adequadas das medicações.

13) A fototerapia é o método mais utilizado no tratamento convencional da icterícia neonatal. Os
cuidados de enfermagem necessários para esse procedimento são
a) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle da radiância das lâmpadas
diariamente, controle das eliminações, controle da temperatura, hidratação.
b) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle laboratorial e troca de lâmpada
a cada 2 meses.
c) uso de protetor ocular, troca de lâmpada a cada 4 meses, atenção às eliminações fisiológicas e
manter recém-nascido desnudo.
d) atenção à coloração da pele, troca de lâmpada a cada 2 meses, controle hídrico e protetor ocular.

