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ACESSO DIRETO 

 

ESTAÇÃO D – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – CHECKLIST 
 

1. Postura com o paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; somente um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

Cumprimentou. 

 Se apresentou. 

 

2. Exame Ginecológico: (Pontuação: somente um = 0,0 ponto; 2 ou 3 = 0,5 ponto; os 4 = 1,0 ponto). 

  Inspeção de genitália externa.  Especular. 

 Coleta de citologia oncológica.  Toque vaginal. 

 

3. Diagnóstico: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; só gravidez = 0,5 ponto; só vulvovaginite ou os dois = 1,0 ponto). 

  Gravidez. 

  Vulvovaginite micótica. 

 

4. Exames Complementares: (Pontuação: 0 a 2 itens = 0,0 ponto; 3 a 6 itens = 0,5 ponto; 7 a 9 = 1,0 ponto). 

 Hemograma. Glicemia de jejum.    EAS. 

  Urocultura com antibiograma. Sorologias.    TSH. 

  Tipagem sanguínea e fator RH. Colpocitologia oncológica.  Ultrassonografia. 

 

5. Tratamento imediato: (Pontuação: nenhum ou não citar antimicótico vaginal = 0,0 ponto; citar apenas 

antimicótico vaginal = 0,5 ponto; citar antimicótico vaginal e mais um dos outros dois = 1,0 ponto). 

   Antimicótico vaginal (obrigatório). 

  Ácido fólico. 

  Sulfato ferroso. 

 

6. Diagnóstico no retorno: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um item = 0,5 ponto; dois itens = 1,0 ponto). 

 Ameaça de abortamento.  Incompetência istmo cervical. 
 

7. Fatores de risco: (Pontuação: citou somente cirurgias prévias = 0,5 ponto; citou abortamento tardio = 1,0 ponto). 

 Antecedentes de abortamento tardio.  Cirurgias prévias no colo uterino. 
 

8. Conduta clínica: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 = 0,5 ponto; 3 ou 4 = 1,0 ponto). 

  Internação.  Hidratação.  Antiespasmódico.   Preparo para a cirurgia.  
 

9. Conduta cirúrgica: (Pontuação: não citou Cerclagem = 0,0 ponto; citou = 1,0 ponto). 

 Cerclagem. 

    

10. Prognóstico: (Pontuação: somente evolução normal ou nenhum = 0,0 ponto; somente prematuridade = 0,5 

ponto; os dois itens = 1,0 ponto). 

 Risco de prematuridade (obrigatório). Evolução normal.  


