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ACESSO DIRETO

ESTAÇÃO D

ETIQUETA
Número da estação ____________________

Tempo MP3___________________________

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Esclareceu  sobre  o  significado  de  placenta  prévia
centro-total  (presença  de  tecido  placentário  no
segmento inferior, recobrindo totalmente o orifício
interno  do  colo  uterino,  encontrada  após  a  28ª
semana de gestação).
Sim (descrição e idade gestacional) = 1,0
Sim (apenas descrição OU idade gestacional) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

02

Esclareceu  sobre  as  possíveis  causas  da  placenta
prévia (idade; paridade; antecedente de 3 cesáreas
prévias).
Sim (as três) = 1,0
Sim (apenas duas) = 0,5
Apenas uma OU não esclareceu = 0,0

03

Esclareceu  sobre  as  possíveis  complicações
maternas  durante  a  gravidez  (hemorragia;
necessidade  de  transfusão  sanguínea;  acretismo
placentário).
Sim (as três) = 1,0
Sim (uma ou duas) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

04

Esclareceu sobre os cuidados necessários (repouso;
abstinência  sexual;  procurar,  imediatamente  o
hospital, em caso de sangramento).
Sim (os 3) = 1,0
Sim (1 a 2) = 0,5
Não esclareceu = 0,0
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05

Esclareceu sobre os cuidados com o bebê, no caso
de  sangramento  materno  (amadurecimento
pulmonar,  com  administração  de  corticoide  até  a
34ª  semana  de  gestação;  avaliação  periódica  da
vitalidade fetal).
Sim (os 2) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

06
Esclareceu sobre a via de parto ideal (cesariana).
Sim = 1,0
Não = 0,0 

07

Esclareceu  sobre  as  possíveis  complicações
maternas,  após  o  parto  (hemorragia;  aumento  da
mortalidade).
Sim (as duas) = 1,0
Sim (apenas uma) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

08

Esclareceu  sobre  as  possíveis  complicações  fetais
(prematuridade; aumento da mortalidade intraparto
ou perinatal), após o parto.
Sim (as duas) = 1,0
Sim (apenas uma) = 0,5
Não esclareceu = 0,0 

09

Esclareceu sobre a não necessidade de prescrição de
tratamento antifúngico (achado citológico de fungos
em paciente assintomática, com exame ginecológico
normal, não significa infecção).
Sim (esclareceu E explicou) = 1,0
Não explicou OU não esclareceu = 0,0 

10

Esclareceu sobre a não necessidade de um segundo
exame para avaliar a presença de fungos na citologia
oncoparasitária.
Sim = 1,0
Não = 0,0 

Data: ____/____/_____.

Nome do Avaliador:___________________________________________________________________________

Assinatura do Avaliador:_______________________________________________________________________


