
08:00 horas: Primigesta, 25 anos, 40 semanas, gestante de baixo risco, com ruptura 
prematura das membranas ovulares há 6 horas,  internou na maternidade há 1 hora, com 
Dilatação cervical de 5 cm, apresentação cefálica, plano -3 de De Lee. BCF=140bpm.
Dinâmica uterina: 2 contrações em 10 minutos de 30 segundos de duração. LACCG 
(Líquido Amniótico Claro com Grumos). Foi submetida à condução do trabalho de parto com 
ocitocina na dose habitual. GBS negativo.

11:00 horas: Dilatação cervical de 6 cm, plano -2 de De Lee, bossa percebida. 
BCF=120bpm. 
Dinâmica uterina: 3 contrações em 10 minutos de 45 segundos de duração.

14:00 horas: Dilatação cervical 10 cm, plano 0 de De Lee. BCF= 110 bpm.
Dinâmica uterina: 4 contrações em 10 min, com 50 segundos de duração. 

15:00 horas: A condução do trabalho de parto foi mantida desde as 8h. Dilatação cervical, 
neste momento, 10 cm, plano 0 de De Lee, bossa proeminente, prejudicando o diagnóstico 
da variedade de posição. 
BCF=80bpm (avaliação isolada). 
Dinâmica uterina: 5 contrações em 10 minutos, com 50 segundos de duração. 

231 - ESTAÇÃO 01 - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Caso Clínico 

A sua prova é gravada. Inicie dizendo seu nome e especialidade em voz alta e clara.
 

Após a leitura do caso clínico, realize as tarefas abaixo.

Consigna: Você é médico plantonista de uma maternidade e está atendendo uma gestante no centro 
obstétrico.

Tempo para resolução das tarefas: 5 minutos.

Nesta estação haverá um total de 4 tarefas.

Complete o partograma, de acordo com Philpott.

Tarefa 1 de 4

Qual distócia pode ser diagnosticada neste momento?

Baseado no caso clínico execute as tarefas solicitadas.

Qual a sua conduta, com relação a esta gestante?

Interprete o traçado da cardiotocografia utilizando a referência do Ministério da Saúde do 

Brasil ou National Institute of Child Health?

Tarefa 2 de 4

Tarefa 3 de 4

Tarefa 4 de 4
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