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 Umaatençãopré-natalepuerperaldequalidadeehumanizadaéfundamental
para a saúde materna e neonatal e, para sua humanização e qualificação, faz-se
necessário:construirumnovoolharsobreoprocessosaúde/doença,quecompreenda
a  pessoa em sua totalidade corpo/mente e considereo ambiente social, econômico,
cultural e físico no qual vive; estabelecer novas bases para o relacionamento dos
diversossujeitosenvolvidosnaproduçãodesaúde–profissionaisdesaúde,usuários(as)
egestores;eaconstruçãodeumaculturaderespeitoaosdireitoshumanos,entreos
quaisestãoincluídososdireitossexuaiseosdireitosreprodutivos,comavalorizaçãodos
aspectossubjetivosenvolvidosnaatenção.

 No Brasil, vem ocorrendo um  aumento no número de consultas de pré-natal
pormulherquerealizaopartonoSUS,partindode1,2consultasporpartoem1995
para5,45consultasporpartoem2005.Entretanto,esseindicadorapresentadiferenças
regionaissignificativas:em2003,opercentualdenascidosdemãesquefizeramseteou
maisconsultasfoimenornoNorteeNordeste,independentementedaescolaridadeda
mãe.

 Apesardaampliaçãonacobertura,algunsdadosdemonstramcomprometimento
da qualidade dessa atenção, tais como a incidência de sífilis congênita, o fato de a
hipertensãoarterialaindaseracausamaisfreqüentedemortematernanoBrasil,eofato
dequesomentepequenaparceladasgestantesinscritasnoProgramadeHumanização
no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) consegue realizar o elenco mínimo das ações
preconizadas.

 A sífilis é uma condição patológica cujo diagnóstico e tratamento podem ser
realizadoscombaixocustoepoucaounenhumadificuldadeoperacional.NoBrasil,a
prevalênciadesífilisemgestanteséde1,6%.Sãoestimadas12milcriançasnascendo
comsífiliscongênita.Entreoscasosnotificadosem2004,78,8%dasmãesrealizaram
pré-natal.Apré-eclâmpsia/eclâmpsiacontinuasendoaprimeiracausademortematerna
noBrasiledeterminaomaiornúmerodeóbitosperinatais,alémdoaumentosignificativo
donúmerodeneonatoscomseqüelascasosobrevivamaosdanosdahipóxiacerebral.
A aferição da pressão arterial em todas as consultas de pré-natal e a instauração de
condutasdetratamentocorretaspermitiriamsalvarmuitasmulheresecrianças.

 Outraquestãocríticadaatençãopré-nataléachamada“alta”dopré-natal,com
afaltadeacompanhamentoambulatorialnofimdagestação,momentoemqueémaior
aprobabilidadedeintercorrênciasobstétricas.

 Os dados também evidenciam que a atenção puerperal não está consolidada
nosserviçosdesaúde.Agrandemaioriadasmulheresretornaaoserviçodesaúdeno
primeiromêsapósoparto. Entretanto, suaprincipalpreocupação, assimcomoados
profissionaisdesaúde,écomaavaliaçãoeavacinaçãodorecém-nascido.

 Poroutrolado,amortematernaeneonatalcontinuamsendoproblemassociais

APRESENTAÇÃO
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PRINCÍPIOSGERAISEDIRETRIZESPARAA
ATENÇÃOOBSTÉTRICAENEONATAL

relevantesnopaís:em2003,aRazãodeMorteMaterna(RMM)foide51,74óbitospor
100.000nascidosvivos, sabendo-seque92%doscasosdemortalidadeassociadaao
ciclo gravídico-puerperal e ao aborto são evitáveis (fonte: Secretaria deVigilância em
Saúde/MS.InformaçõesdoSIMedoSinascsemaplicaçãodefatordecorreção).Dototal
demortesdecriançasmenoresdeumano,52%ocorremnoperíodoneonatal,sendo
quegrandepartedelasestáassociadaàatençãodispensadaàgestação,aopartoeao
puerpério.

 Diante dessa situação, está clara a necessidade de esforço coletivo, de setores
governamentaisenão-governamentais,paraamelhoriadaqualidadedaatençãopré-
natalepuerperalemtodooPaís.Reiteramosaquiaimportânciadaparticipaçãosocial
nesseprocesso.

 Aatençãopré-natalepuerperaldeveincluiraçõesdepromoçãoeprevençãoda
saúde, alémdediagnóstico e tratamentoadequadodosproblemasquepossamvir a
ocorrernesseperíodo.

 OMinistériodaSaúdepublicaestemanualcomafinalidadedeoferecerreferência
para a organização da rede assistencial, a capacitação profissional e a normalização
daspráticasdesaúde.Foielaboradolevandoemconsideraçãoasevidênciascientíficas
atuais,osprincípiosediretrizesdaPolíticaNacionaldeHumanização(HumanizaSUS)eas
recomendaçõesdaOrganizaçãoMundialdaSaúde(OMS).

MINISTÉRIODASAÚDE
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 A atenção obstétrica e neonatal deve ter como características essenciais a
qualidade e a humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher
comdignidadeamulhereorecém-nascido,enfocando-oscomosujeitosdedireitos.
Considerarooutrocomosujeitoenãocomoobjetopassivodanossaatençãoéabase
quesustentaoprocessodehumanização.

 Entende-se por humanização: a valorização dos diferentes sujeitos implicados
no processo de produção de saúde – usuários(as), trabalhadores(as) e gestores(as);
fomento da autonomia e protagonismo desses sujeitos; a co-responsabilidade entre
eles; o estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo
degestão; identificaçãodasnecessidadessociaisdesaúde;mudançanosmodelosde
atençãoegestão;compromissocomaambiência,melhoriadascondiçõesdetrabalho
edeatendimento.

 A atenção com qualidade e humanizada depende da provisão dos recursos
necessários,daorganizaçãode rotinascomprocedimentoscomprovadamentebenéficos,
evitando-se intervenções desnecessárias, e do estabelecimento de relações baseadas em
princípioséticos,garantindo-seprivacidadeeautonomiaecompartilhando-secomamulher
esuafamíliaasdecisõessobreascondutasaseremadotadas.

 Estadosemunicípiosnecessitamdispordeumarededeserviçosorganizadapara
aatençãoobstétricaeneonatal,commecanismosestabelecidosdereferênciaecontra-
referência,considerandoosseguintescritérios:

• Vinculaçãodeunidadesqueprestamatençãopré-natalàsmaternidades/
hospitais, conforme definição do gestor local;

•Garantiadosrecursoshumanos,físicos,materiaisetécnicosnecessários
à atenção pré-natal, assistência ao parto e ao recém-nascido e
atençãopuerperal, comestabelecimentode critériosmínimosparao
funcionamentodasmaternidadeseunidadesdesaúde;

•Captaçãoprecocedegestantesnacomunidade;

• Garantia de atendimento a todas as gestantes que procurem os serviços de
saúde;

•Garantiadarealizaçãodosexamescomplementaresnecessários;

•Garantia de atendimento a todas as parturientes e recém-nascidos que
procuremos serviçosde saúdeegarantiade internamento, sempreque
necessário;

•Garantiade acompanhanteduranteo trabalhodeparto,noparto eno
pós-parto;

PRINCÍPIOSGERAISEDIRETRIZESPARAA
ATENÇÃOOBSTÉTRICAENEONATAL 1

ManualPuerpério19/09/06.indd9 11/1/067:03:27PM



10

•Incentivoaopartonormaleàreduçãodacesáreadesnecessária;

•Vinculação à Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, de modo a
garantir a internação da parturiente e do recém-nascido nos casos de
demandaexcedente;

• Transferência da gestante e/ou do neonato em transporte adequado,
mediantevagaasseguradaemoutraunidade,quandonecessário(SAMU);

•Garantiadeatendimentodasintercorrênciasobstétricaseneonatais;

•Atençãoàmulhernopuerpérioeaorecém-nascido.

AATENÇÃOPRÉ-NATALEPUERPERAL

 Oprincipalobjetivodaatençãopré-natalepuerperaléacolheramulherdesde
oiníciodagravidez,assegurando,nofimdagestação,onascimentodeumacriança
saudáveleagarantiadobem-estarmaternoeneonatal.

 Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por
meiodaincorporaçãodecondutasacolhedorasesemintervençõesdesnecessárias;
do fácilacessoa serviçosdesaúdedequalidade,comaçõesque integremtodos
os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante
e do recém-nascido, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento
hospitalarparaaltorisco.

 Estados emunicípios, pormeiodasunidades integrantesde seu sistemade
saúde,devemgarantiratençãopré-natalepuerperalrealizadaemconformidadecom
osparâmetrosestabelecidosaseguir:


1.Captaçãoprecocedasgestantescomrealizaçãodaprimeiraconsultadepré-
natalaté120diasdagestação;

2.Realizaçãode,nomínimo,seisconsultasdepré-natal,sendo,preferencialmente,
umanoprimeirotrimestre,duasnosegundotrimestreetrêsnoterceirotrimestre
dagestação;

3.Desenvolvimentodasseguintesatividadesouprocedimentosduranteaatenção
pré-natal:

3.1Escutaativadamulheredeseus(suas)acompanhantes,esclarecendo
dúvidaseinformandosobreoquevaiserfeitoduranteaconsultaeas
condutasaseremadotadas;

3.2Atividadeseducativasaseremrealizadasemgrupoouindividualmente,
com linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às
indagaçõesdamulheroudafamíliaeasinformaçõesnecessárias;

ManualPuerpério19/09/06.indd10 11/1/067:03:28PM



11

3.3Estímuloaopartonormaleresgatedopartocomoatofisiológico;

  3.4Anamneseeexameclínico-obstétricodagestante;

  3.5Exameslaboratoriais:

•ABO-Rh,hemoglobina/hematócrito,naprimeiraconsulta;

•Glicemiadejejum,umexamenaprimeiraconsultaeoutropróximoà
30ªsemanadegestação;

•VDRL,umexamenaprimeiraconsultaeoutropróximoà30ªsemana
degestação;

•Urina tipo1, umexamenaprimeira consulta eoutropróximoà30ª
semanadegestação;

•Testagemanti-HIV,comumexamenaprimeiraconsultaeoutropróximo
à30ªsemanadegestação,semprequepossível;

• Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência,
próximoà30ªsemanadegestação,sedisponível;

•Sorologiaparatoxoplasmosenaprimeiraconsulta,sedisponível;

3.6Imunizaçãoantitetânica:aplicaçãodevacinaduplatipoadultoatéadose
imunizante(segunda)doesquemarecomendadooudosedereforçoem
gestantescomesquemavacinalcompletohámaisde5anos;

3.7Avaliaçãodoestadonutricionaldagestanteemonitoramentopormeio
doSISVAN;

3.8Prevençãoetratamentodosdistúrbiosnutricionais;

3.9Prevençãooudiagnósticoprecocedocâncerdecolouterinoedemama;

3.10Tratamentodasintercorrênciasdagestação;

3.11Classificação de risco gestacional e detecção de problemas, a serem
realizadasnaprimeiraconsultaenassubseqüentes;

3.12Atendimento às gestantes com problemas ou comorbidades, garantindo
vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial
e/ouhospitalarespecializado;

3.13 Registro em prontuário e cartão da gestante, inclusive registro
de intercorrências/urgências que requeiram avaliação hospitalar em
situaçõesquenãonecessitemdeinternação.

4.Atençãoàmulhereaorecém-nascidonaprimeirasemanaapósoparto,com
realizaçãodasaçõesda“PrimeiraSemanadeSaúdeIntegral”edaconsulta
puerperal,atéo42ºdiapós-parto.
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MONITORAMENTODAATENÇÃOPRÉ-NATALEPUERPERAL

 Paraquesejapossívelomonitoramentodaatençãopré-natalepuerperal,deforma
organizadaeestruturada,foidisponibilizadopeloDATASUSumsistemainformatizado,
SISPRENATAL–SistemadeInformaçãosobreoProgramadeHumanizaçãonoPré-Natal
eNascimento–deusoobrigatórionasunidadesdesaúdeequepossibilitaaavaliação
daatençãoapartirdoacompanhamentodecadagestante.

 Aavaliaçãodaatençãopré-natalepuerperalprevêautilizaçãodeindicadores
deprocesso,deresultadoedeimpacto.Oprofissionaldesaúde,provedordaatenção
pré-natalepuerperal,deverámonitorarcontinuamenteaatençãoprestadapormeio
dosindicadoresdoprocesso.AinterpretaçãodosindicadoresdeprocessodoPrograma
deHumanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) é importante instrumento para
organizaçãodaassistência.

 OSISPRENATALdisponibilizatodososindicadoresdeprocesso,porlocalidadee
período.

INDICADORESDEPROCESSO

• Percentual de gestantes que se inscreveramnoprograma e realizarama
primeiraconsultaatéoquartomês,emrelaçãoàpopulação-alvo(número
de gestantes existente ou estimado pelo número de nascidos vivos do
município);

•Percentualdegestantesinscritasquerealizaram,nomínimo,seisconsultas
depré-natal;

•Percentualdegestantesinscritasquerealizaram,nomínimo,seisconsultas
depré-nataleaconsultadepuerpério;

•Percentualdegestantesinscritasquerealizaram,nomínimo,seisconsultas
depré-nataletodososexamesbásicos;

•Percentualdegestantesinscritasquerealizaram,nomínimo,seisconsultas
depré-natal,aconsultadepuerpérioetodososexamesbásicos;

• Percentual de gestantes inscritas que receberam imunização antitetânica
(no mínimo duas doses durante o pré-natal ou dose de reforço em
mulheresjáimunizadas,ounenhumadosenasmulherescomimunização
completa);

•Percentualdegestantesinscritasquerealizaram,nomínimo,seisconsultas
depré-natal,aconsultadepuerpérioe todososexamesbásicos,o teste
anti-HIVeaimunizaçãoantitetânica.

 Outros indicadores devem ser acompanhados para análise mais ampla do
conjuntodaatençãoobstétrica.
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INDICADORESDERESULTADO

• Proporçãode recém-nascidos vivos combaixopeso em relação ao total de
recém-nascidosvivosdomunicípio;

•Proporçãoderecém-nascidosvivosprematurosemrelaçãoaototalderecém-
nascidosvivosdomunicípio.

INDICADORESDEIMPACTO

•Coeficientedeincidênciadesífiliscongênitanomunicípio,comparadocomo
doanoanterior(recomenda-se<1/1000NV);

•Coeficientedeincidênciadetétanoneonatalnomunicípio,comparadocom
odoanoanterior;

• Razão de mortalidade materna no município, comparada com a do ano
anterior;

•Coeficientedemortalidadeneonatalprecocenomunicípio,comparadocom
odoanoanterior;

•Coeficientedemortalidadeneonataltardianomunicípio,comparadocomo
doanoanterior;

•Coeficientedemortalidadeneonatal totalnomunicípio, comparado como
doanoanterior.

RECOMENDAÇÕESDAORGANIZAÇÃOMUNDIALDESAÚDE(OMS)

 Recentemente,aOrganizaçãoMundialdaSaúde(OMS)divulgourecomendações
essenciais para a atenção pré-natal, perinatal e puerperal. Tais recomendações
basearam-se em revisão sistemática de estudos controlados e da aplicação dos
conceitos da Medicina Baseada em Evidências. Os dez princípios fundamentais da
atenção perinatal, assinalados pelaOMS, indicam que o cuidado na gestação e no
partonormaisdeve:

1.Nãosermedicalizado,oquesignificaqueocuidadofundamentaldeveser
previsto, utilizando conjuntomínimo de intervenções que sejam realmente
necessárias;


2.Serbaseadonousodetecnologiaapropriada,oquesedefinecomoconjunto
de ações que inclui métodos, procedimentos, tecnologia, equipamento e
outras ferramentas, todas aplicadas para resolver um problema específico.
Esse princípio é direcionado a reduzir o uso excessivo de tecnologia, ou a
aplicação de tecnologia sofisticada, ou complexa, quando procedimentos
maissimplespodemsersuficientes,ouaindasersuperiores;

ManualPuerpério19/09/06.indd13 11/1/067:03:28PM



14

3.Ser baseado em evidências, o que significa ser embasado pela melhor
evidência científica disponível, e por estudos controlados aleatorizados,
quandosejapossível,eapropriado;

4.Serregionalizadoebaseadoemsistemaeficientedereferênciadecentrosde
cuidadoprimárioparacentrosdecuidadosecundárioeterciário;

5.Ser multidisciplinar e multiprofissional, com a participação de médicos(as),
enfermeiras(os),técnicos(as)deenfermagem,agentescomunitáriosdesaúde,
educadores,parteirastradicionaisecientistassociais;

6. Ser integral e levar emcontanecessidades intelectuais, emocionais, sociais
eculturaisdasmulheres,seusfilhosefamílias,enãosomenteumcuidado
biológico;

7. Estar centrado nas famílias e ser dirigido para as necessidades não só da
mulhereseufilho,masdocasal;

8.Serapropriado,tendoemcontaasdiferentespautasculturaisparapermitir
lograrseusobjetivos;

9.Compartilharatomadadedecisãocomasmulheres;

10.Respeitaraprivacidade,adignidadeeaconfidencialidadedasmulheres.

 Esses princípios asseguram fortemente a proteção, a promoção e o suporte
necessárioparaseatingirumcuidadoperinatalefetivo.Elesestãosendoincorporados
nos materiais técnicos, bem como nas ferramentas de monitorização e avaliação
daOMS.

ManualPuerpério19/09/06.indd14 11/1/067:03:28PM



15

“acolher:1.daracolhidaa,daragasalhoa;2.darcréditoa,darouvidosa;

3.admitir,aceitar,receber;4.tomaremconsideração.”

Aurélio


 Oacolhimento,aspectoessencialdapolíticadehumanização,implicarecepção
damulher, desde sua chegadana unidadede saúde, responsabilizando-se por ela,
ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias,
garantindoatençãoresolutivaearticulaçãocomosoutrosserviçosdesaúdeparaa
continuidadedaassistência,quandonecessário.

 Cabeàequipedesaúde,aoentraremcontatocomumamulhergestante,na
unidadedesaúdeounacomunidade,buscarcompreenderosmúltiplossignificados
dagestaçãoparaaquelamulheresuafamília,notadamenteseelaforadolescente.

 O contexto de cada gestação é determinante para o seu desenvolvimento,
bem como para a relação que a mulher e a família estabelecerão com a criança,
desde as primeiras horas após o nascimento. Interfere, também, no processo de
amamentaçãoenoscuidadoscomacriançaecomamulher.Umcontextofavorável
fortaleceosvínculosfamiliares,condiçãobásicaparaodesenvolvimentosaudáveldo
serhumano.

 É cada vezmais freqüente a participação do pai no pré-natal, devendo sua
presençaserestimuladaduranteasatividadesdeconsultaedegrupo,paraopreparo
docasalparaoparto.Agestação,oparto,onascimentoeopuerpériosãoeventos
carregados de sentimentos profundos,momentos de crises construtivas, com forte
potencialpositivoparaestimularaformaçãodevínculoseprovocartransformações
pessoais.

 Éimportanteacolhero(a)acompanhantedeescolhadamulher,nãooferecendo
obstáculosàsuaparticipaçãonopré-natal,notrabalhodeparto,partoepós-parto.
O benefício da presença do(a) acompanhante já foi comprovado. Vários estudos
científicos,nacionaise internacionais,evidenciaramqueasgestantesque tiverama
presençadeacompanhantessesentirammaisseguraseconfiantesduranteoparto.
Foramreduzidosousodemedicaçõesparaalíviodador,aduraçãodotrabalhode
partoeonúmerodecesáreas.Alémdisso,algunsestudossugeremapossibilidadede
outrosefeitos,comoareduçãodoscasosdedepressãopós-parto.

 A história que cada mulher grávida traz deve ser acolhida integralmente, a
partirdoseurelatoedoseuparceiro.Sãotambémpartedessahistóriafatos,emoções
ousentimentospercebidospelosmembrosdaequipeenvolvidanopré-natal.

 Contando suas histórias, as grávidas esperam partilhar experiências e obter
ajuda.Assim,aassistênciapré-nataltorna-seummomentoprivilegiadoparadiscutir

ACOLHIMENTO 2
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eesclarecerquestõesquesãoúnicasparacadamulhereseuparceiro,aparecendode
formaindividualizada,atémesmoparaquemjáteveoutrosfilhos.Temastabus,como
asexualidade,poderãosuscitardúvidasounecessidadedeesclarecimentos.

 Odiálogofranco,asensibilidadeeacapacidadedepercepçãodequem
acompanha o pré-natal são condições básicas para que o saber em saúde
sejacolocadoàdisposiçãodamulheredasuafamília–atoresprincipaisda
gestaçãoedoparto.

 Umaescutaaberta,semjulgamentonempreconceitos,quepermitaàmulher
falardesuaintimidadecomsegurança,fortaleceagestantenoseucaminhoatéo
partoeajudaaconstruiroconhecimentosobresimesma,contribuindoparaum
partoenascimentotranqüilosesaudáveis.

 Escutar uma gestante é algo mobilizador. A presença da grávida remete à
condiçãodepoderounãogerarumfilho,sejaparaumhomem,sejaparaumamulher.
Suscita solidariedade, apreensão. Escutar éumatode autoconhecimentoe reflexão
contínuasobreaspróprias fantasias,medos,emoções,amoresedesamores.Escutar
édesprendimentodesi.Naescuta,osujeitodispõe-seaconheceraquiloquetalvez
estejamuitodistantedesuaexperiênciadevidae,porisso,exigegrandeesforçopara
compreenderesercapazdeoferecerajuda,oumelhor,trocarexperiências.

 Napráticacotidianadosserviçosdesaúde,oacolhimentoseexpressanarelação
estabelecidaentreosprofissionaisdesaúdeeos(as)usuários(as),ematitudescomo:os
profissionais se apresentando, chamandoos(as)usuários(as) pelonome, informando
sobrecondutaseprocedimentosa serem realizados,escutandoevalorizandooque
éditopelaspessoas,garantindoaprivacidadeeaconfidencialidade, incentivandoa
presençado(a)acompanhante,entreoutrasatitudes.

 O acolhimento, portanto, é uma ação que pressupõe amudança da relação
profissional/usuário(a).Oacolhimentonãoéumespaçoouumlocal,masumapostura
éticaesolidária.Dessemodo,elenãoseconstituicomoumaetapadoprocesso,mas
comoaçãoquedeveocorreremtodososlocaisemomentosdaatençãoàsaúde.
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 Entende-seporavaliaçãopré-concepcionalaconsultaqueocasalfazantesde
umagravidez,objetivandoidentificarfatoresderiscooudoençasquepossamalterara
evoluçãonormaldeumafuturagestação.Constitui,assim,instrumentoimportantena
melhoriadosíndicesdemorbidadeemortalidadematernaeinfantil.

 Aindanãopodemosesperar,porpartedasmulheres,expressivaporcentagem
de procura espontânea para essa atividade.Mas, enquanto profissionais de saúde,
podemos motivá-las para essa avaliação em momentos distintos de educação em
saúde, em consultas médicas, ou de enfermagem, não esquecendo de motivar
especialmenteasadolescentes.

 Sabe-sequepelomenosmetadedasgestaçõesnãosãoinicialmenteplanejadas,
emborapossamserdesejadas.Entretanto,emmuitasocasiões,onãoplanejamento
deve-se à falta de orientação ou de oportunidade para a aquisição de ummétodo
anticoncepcional, e isso ocorre comumente com as adolescentes. Faz-se necessário,
portanto, a implementaçãoda atençãoemplanejamento familiar, numcontextode
escolhalivreeinformada,comincentivoàduplaproteção(prevençãodagravidezedo
HIVeoutrasDST),nasconsultasmédicasedeenfermagem,nasvisitasdomiciliares,
duranteasconsultasdepuericultura,puerpérioenasatividadesdevacinação.

 A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei
n.º9.263/96,foiconquistaimportanteparamulheresehomensnoquedizrespeitoà
afirmaçãodosdireitosreprodutivos.ConformeconstanareferidaLei,oplanejamento
familiaréentendido...comooconjuntodeaçõesderegulaçãodafecundidadeque
garantadireitos iguaisdeconstituição, limitação,ouaumentodaprolepelamulher,
pelohomem,oupelocasal(art.2º).

 Aatençãoemplanejamentofamiliarcontribuiparaareduçãodamorbimortalidade
maternaeinfantil,pois:

•Diminuionúmerodegestaçõesnãodesejadasedeabortamentosprovocados;

•Diminuionúmerodecesáreasrealizadasparafazeraligaduratubária;

•Diminuionúmerodeligadurastubáriasporfaltadeopçãoedeacessoa
outrosmétodosanticoncepcionais;

• Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir
a freqüência de bebês de baixo peso e para que os bebês sejam
adequadamenteamamentados;

• Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em mulheres
adolescentesoucompatologiascrônicas,taiscomodiabetes,cardiopatias,
hipertensão,portadorasdoHIV,entreoutras.

AVALIAÇÃOPRÉ-CONCEPCIONAL 3
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 As atividades a serem desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir
anamnese e exame físico, com exame ginecológico completo, além de alguns exames
laboratoriais.ÉrecomendadaarealizaçãodoExameClínicodasMamas(ECM)emqualquer
idadeedoexamepreventivodocâncerdocolodoúteroumavezaoanoe,apósdois
examesnormais,acadatrêsanos,principalmentenafaixaetáriaderisco(25a59anos).

 Podemserinstituídasaçõesespecíficasquantoaoshábitoseestilodevida:

•Orientaçãonutricionalvisandoàpromoçãodoestadonutricionaladequado,
tanto da mãe como do recém-nascido, além da adoção de práticas
alimentaressaudáveis;

•Orientaçõessobreos riscosdotabagismoedousorotineirodebebidas
alcoólicaseoutrasdrogas;

•Orientaçõesquantoaousodemedicamentose,senecessáriomantê-los,
realizarsubstituiçãoparadrogascommenoresefeitossobreofeto;

•Avaliaçãodascondiçõesdetrabalho,comorientaçãosobreosriscosnos
casosdeexposiçãoatóxicosambientais;

•Administraçãopreventivadeácidofóliconoperíodopré-gestacional,para
a prevenção de defeitos congênitos do tubo neural, especialmente nas
mulherescomantecedentesdessetipodemalformações(5mg,VO/dia,
durante60a90diasantesdaconcepção);

•Orientaçãopararegistrosistemáticodasdatasdasmenstruaçõeseestímulo
paraqueointervaloentreasgestaçõessejade,nomínimo,2anos.

 Emrelaçãoàprevençãoeàsaçõesaseremtomadasquantoàsinfecções,são
consideradaseficazesasinvestigaçõespara:

•RubéolaehepatiteB:noscasosnegativos,providenciaraimunizaçãoprévia
àgestação;

•Toxoplasmose;

• HIV/Aids: oferecer a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento
pré e pós-teste. Em caso de teste negativo, orientar para os cuidados
preventivos e, em casos positivos, prestar esclarecimentos sobre os
tratamentosdisponíveiseoutrasorientaçõesparaocontroledainfecção
maternaeparareduçãodatransmissãoverticaldoHIV;

•Sífilis:noscasospositivos,trataramulhereseu(s)parceiro(s)paraevitaraevolução
dadoençaeasífiliscongênitaeorientarsobreoscuidadospreventivos;

•ParaasoutrasDST,noscasospositivos,instituirdiagnósticoetratamento
no momento da consulta (abordagem sindrômica) e orientar para sua
prevenção.
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 É importante, também, a avaliação pré-concepcional do parceiro, incluindo a
testagemparasífiliseHIV/Aids.

 Aavaliaçãopré-concepcionaltem-semostradoaltamenteeficazquandoexistem
doençascrônicas,taiscomo:


• Diabetes mellitus: o controle estrito da glicemia prévio à gestação e
duranteesta, tantonodiabetespré-gravídicocomonogestacional,bem
como a substituição do hipoglicemiante oral por insulina, associado ao
acompanhamentonutricionaledietético,têmreduzidosignificativamente
o riscodemacrossomiaemalformação fetal,deabortamentosemortes
perinatais.Umcontrolemaisadequadododiabetesduranteagestação,
comprovadamente,levaamelhoresresultadosmaternoseperinatais;

• Hipertensão arterial crônica: a adequação de drogas, o acompanhamento
nutricionaledietéticoeaavaliaçãodocomprometimentocardíacoerenalsão
medidasimportantesparaseestabelecerprognósticoemgestaçãofutura;

• Epilepsia: a orientação, conjunta com neurologista, para o uso de
monoterapiaededrogacommenorpotencialteratogênico,porexemplo,a
carbamazepina,temmostradomelhoresresultadosperinatais.Aorientação
paraousodeácidofólicoprévioàconcepçãotambémtem-secorrelacionado
àreduçãonoriscodemalformaçãofetal,porque,nessegrupodemulheres,
aterapiamedicamentosaaumentaoconsumodefolato;

•InfecçõespeloHIV:ocontrolepré-concepcionalnocasalportadordoHIV
pressupõe a recuperação dos níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de
avaliaçãodeimunidade)eareduçãodacargaviraldeHIVcirculantepara
níveisindetectáveis.Essescuidados,acrescidosdastécnicasdeassistência
preconizadas para a concepção em casais HIV+ (soroconcordantes ou
sorodiscordantes) e das ações para a prevenção vertical durante toda a
gravidez,nopartoenopós-parto, incluindoousodeanti-retroviraisna
gestação,usodeAZTnopartoeparaorecém-nascidoexpostoeainibição
da lactação, permitem circunstâncias de risco reduzido para amulher e
paraacriança;

• Além de outras situações, como anemias, carcinomas de colo uterino e
demama.

 Algunsdospontosdiscutidosaquitambémaplicam-seaopuerpério imediato,
para aquelas mulheres que não tiveram oportunidade de realizar o controle pré-
gestacional,oqueémuitocomumnaadolescência.Essesconhecimentos lhesserão
úteis em gestações futuras, embora sempre deva ser estimulada a realização de
consultacomaequipedesaúdeantesdeumapróximagravidez
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 O diagnóstico de gravidez baseia-se na história, no exame físico e nos testes
laboratoriais.Seocorreramenorréiaouatrasomenstrual,deve-se,antesdetudo,suspeitar
dapossibilidadedeumagestação.Naprática,paraasmulheresqueprocuramosserviços
comatrasomenstrualquenãoultrapassa16semanas,aconfirmaçãododiagnósticoda
gravidezpode ser feitapeloprofissional de saúdedaunidadebásica, por meiodeum
teste imunológico para gravidez (TIG), de acordo com os procedimentos especificados
no fluxograma a seguir. O teste laboratorial é, inicialmente, recomendado para que
o diagnóstico não demande o agendamento de consulta, o que poderia postergar a
confirmaçãodagestação.Paraasmulherescomatrasomenstrualmaiorque16semanas
ouquejásaibamestargrávidas,otestelaboratorialédispensável.Aconsultadeveser
realizadaimediatamenteparanãoseperderaoportunidadedacaptaçãoprecoce.

 SeoTIGfornegativo,deveseragendadaconsultaparaoplanejamentofamiliar,
principalmenteparaapacienteadolescente.

FLUXOGRAMAPARADIAGNÓSTICODAGRAVIDEZ

DIAGNÓSTICODAGRAVIDEZ 4

Resultado
positivo

Resultado
negativo

RepetirTIG
após15dias

Resultado
negativo

Persistindo
amenorréia

Encaminhar
paraavaliação

clínico-ginecológica

Gravidez
confirmada

Iniciar
acompanhamento
dagestante

Atrasoouirregularidademenstrual,
náuseaseaumentodovolume

abdominal

Avaliar:
 •Ciclomenstrual
 •Datadaúltimamenstruação
 •Atividadesexual

Atrasomenstrualem
mulheresmaioresde10anos

comatividadesexual

Solicitarteste
imunológicodegravidez
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 Apósaconfirmaçãodagravidezemconsultamédicaoudeenfermagem,dá-se
inícioaoacompanhamentodagestante,comseucadastramentonoSISPRENATAL.Os
procedimentoseascondutasqueseseguemdevemserrealizadossistematicamente
e avaliados em toda consulta de pré-natal. As condutas e os achados diagnósticos
sempredevemseranotadosnafichaperinatalenocartãodagestante.

 Nessemomento,agestantedeveráreceberasorientaçõesnecessáriasreferentes
aoacompanhamentopré-natal–seqüênciadeconsultas,visitasdomiciliaresereuniões
educativas.Deverãoserfornecidos:

•O cartão da gestante, com a identificação preenchida, o número do
SISPRENATAL,ohospitaldereferênciaparaopartoeasorientaçõessobre
este;

 
•Ocalendáriodevacinasesuasorientações;

•Asolicitaçãodosexamesderotina;

•Asorientaçõessobreaparticipaçãonasatividadeseducativas–reuniõese
visitasdomiciliares.

 É importante enfatizar que uma informação essencial que deve constar
explicitamentenocartãodagestanteéonomedohospitaldereferênciaparaoparto
ou intercorrências durante a gestação. Se, no decorrer da gestação, surgir alguma
situaçãoquecaracterizeriscogestacional,commudançadohospitaloumaternidade
dereferência,issotambémdeveestarescritonocartão.Essainformaçãoéconsiderada
fundamentalparaqueamulhereseucompanheirooufamiliarespossamreivindicaro
direitodeatendimentonessaunidadedesaúde.
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 Para implementar as atividades do controle pré-natal, é necessário identificar
os riscos aos quais cada gestante está exposta. Isso permitirá a orientação e os
encaminhamentosadequadosemcadamomentodagravidez.Éindispensávelque
essaavaliaçãodoriscosejapermanente,ouseja,aconteçaemtodaconsulta.

 Aavaliaçãoderisconãoétarefafácil.Oconceitoderiscoestáassociadoaode
probabilidades,eoencadeamentoentreumfatorderiscoeumdanonemsempreestá
explicitado.Osprimeirossistemasdeavaliaçãoderiscoforamelaboradoscombasena
observaçãoeexperiênciadosseusautoresesórecentementetêmsidosubmetidosa
análises,persistindo,ainda,dúvidassobresuaefetividadecomodiscriminadores.

 Ossistemasqueutilizampontosounotassofrem,ainda,pelafaltadeexatidão
dovaloratribuídoacadafatoreaassociaçãoentreeles,assimcomoaconstataçãode
grandesvariaçõesdeacordocomsuaaplicaçãoaindivíduosoupopulações.Assim,a
realidadeepidemiológica localdeveráser levadaemconsideraçãoparadarmaiorou
menor relevância aos fatoresmencionados no quadro sobre fatores de risco para a
gravidezatual.

 Da mesma forma, a caracterização de uma situação de risco não implica
necessariamentereferênciadagestanteparaacompanhamentoempré-nataldealto
risco.Assituaçõesqueenvolvemfatoresclínicosmaisrelevantes(riscoreal)e/oufatores
preveníveisquedemandemintervençõesmaiscomplexasdevemsernecessariamente
referenciadas,podendo,contudo,retornaraonívelprimário,quandoseconsiderara
situaçãoresolvidae/ouaintervençãojárealizada.Dequalquermaneira,aunidadebásica
desaúdedevecontinuarresponsávelpeloseguimentodagestanteencaminhadaaum
níveldemaiorcomplexidadenosistema.Naclassificaçãoaseguir,sãoapresentadasas
situaçõesemquedeveserconsideradooencaminhamentoaopré-nataldealtorisco
ouavaliaçãocomespecialista.

FATORESDERISCOPARAAGRAVIDEZATUAL

 1.Característicasindividuaisecondiçõessociodemográficasdesfavoráveis:

 •Idademenorque15emaiorque35anos;

 •Ocupação:esforçofísicoexcessivo,cargahoráriaextensa,rotatividadede
 horário,exposiçãoaagentesfísicos,químicosebiológicos,estresse;

 •Situaçãofamiliarinseguraenãoaceitaçãodagravidez,principalmenteem
 setratandodeadolescente;

 •Situaçãoconjugalinsegura;

FATORESDERISCOREPRODUTIVO 5
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•Baixaescolaridade(menorquecincoanosdeestudoregular);

•Condiçõesambientaisdesfavoráveis;

•Alturamenorque1,45m;

•Pesomenorque45kgoumaiorque75kg;

•Dependênciadedrogaslícitasouilícitas.

 2.Históriareprodutivaanterior:

•Morteperinatalexplicadaouinexplicada;

•Recém-nascidocomrestriçãodecrescimento,pré-termooumalformado;

•Abortamentohabitual;

•Esterilidade/infertilidade;

•Intervalointerpartalmenorquedoisanosoumaiorquecincoanos;

•Nuliparidadeemultiparidade;

•Síndromeshemorrágicas;

•Pré-eclâmpsia/eclâmpsia;

•Cirurgiauterinaanterior;

•Macrossomiafetal.

 3.Intercorrênciasclínicascrônicas:

•Cardiopatias;

•Pneumopatias;

•Nefropatias;

•Endocrinopatias(especialmentediabetesmellitus);

•Hemopatias;

•Hipertensão arterial moderada ou grave e/ou fazendo uso de anti-
hipertensivo;

•Epilepsia;
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•Infecçãourinária;

•Portadorasdedoençasinfecciosas(hepatites,toxoplasmose,infecçãopelo
HIV,sífiliseoutrasDST);

•Doençasauto-imunes(lupuseritematososistêmico,outrascolagenoses);

•Ginecopatias(malformaçãouterina,miomatose,tumoresanexiaiseoutras).

 4.Doençaobstétricanagravidezatual:

•Desvioquantoaocrescimentouterino,númerodefetosevolumedelíquido
amniótico;

•Trabalhodepartoprematuroegravidezprolongada;

•Ganhoponderalinadequado;

•Pré-eclâmpsia/eclâmpsia;

•Amniorrexeprematura;

•Hemorragiasdagestação;

•Isoimunização;

•Óbitofetal.

 Identificando-seumoumais desses fatores, agestantedeverá ser tratadana
unidade básica de saúde (UBS), conforme orientam os protocolos doMinistério da
Saúde. Os casos não previstos para tratamento na UBS deverão ser encaminhados
para a atenção especializada que, após avaliação, deverá devolver a gestante para
a atençãobásica comas recomendaçõesparao seguimentodagravidezoudeverá
manter o acompanhamento pré-natal nos serviços de referência para gestação de
altorisco.Nessecaso,aequipedaatençãobásicadeverámanteroacompanhamento
da gestante, observando a realização das orientações prescritas pelo serviço de
referência.
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CONSULTAS

 Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada anamnese, abordando
aspectos epidemiológicos, alémdos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos
e obstétricos e a situação da gravidez atual. O exame físico deverá ser completo,
constandoavaliaçãodecabeçaepescoço, tórax,abdômen,membrose inspeçãode
peleemucosas,seguidoporexameginecológicoeobstétrico.Nasconsultasseguintes,
a anamnese deverá ser sucinta, abordando aspectos do bem-estarmaterno e fetal.
Inicialmente,deverãoserouvidasdúvidaseansiedadesdamulher,alémdeperguntas
sobre alimentação, hábito intestinal e urinário,movimentação fetal e interrogatório
sobreapresençadecorrimentosououtrasperdasvaginais.

 Asanotaçõesdeverãoserrealizadastantonoprontuáriodaunidadequanto
no cartão da gestante. Em cada consulta, deve-se reavaliar o risco obstétrico
e perinatal. Para auxiliar nesse objetivo, deve-se observar a discriminação dos
fatoresderisconocartãodepré-natal,identificadospelacoramarela.Apresença
dessasanotaçõesdeveráserinterpretadapeloprofissionaldesaúdecomosinalde
alerta.

 6.1ROTEIRODAPRIMEIRACONSULTA

 I.Históriaclínica(observarcartãodagestante)

  •Identificação:
   –nome; 
   –númerodoSISPRENATAL;
   –idade;
   –cor;
   –naturalidade;
   –procedência;
   –endereçoatual;
   –unidadedereferência.

•Dadossocioeconômicos;

•Graudeinstrução;

•Profissão/ocupação;

•Estadocivil/união;

•Númeroeidadededependentes(avaliarsobrecargadetrabalhodoméstico);

ATENÇÃOPRÉ-NATAL 6
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•Rendafamiliar;

•Pessoasdafamíliacomrenda;

•Condiçõesdemoradia(tipo,nºdecômodos);

•Condiçõesdesaneamento(água,esgoto,coletadelixo);

•Distânciadaresidênciaatéaunidadedesaúde;

  •Antecedentesfamiliares:
–hipertensãoarterial;
–diabetesmellitus;
–doençascongênitas;
–gemelaridade;
–câncerdemamae/oudocolouterino;
–hanseníase;
– tuberculoseeoutroscontatosdomiciliares (anotaradoençaeograu
deparentesco);

–doençadeChagas;
–parceirosexualportadordeinfecçãopeloHIV.

  •Antecedentespessoais:
–hipertensãoarterialcrônica;
–cardiopatias,inclusivedoençadeChagas;
–diabetesmellitus;
–doençasrenaiscrônicas;
–anemiasedeficiênciasdenutrientesespecíficos;
–desviosnutricionais(baixopeso,desnutrição,sobrepeso,obesidade);
–epilepsia;
–doençasdatireóideeoutrasendocrinopatias;
–malária;
–viroses(rubéola,hepatite);
–alergias;
–hanseníase,tuberculoseououtrasdoençasinfecciosas;
–portadoradeinfecçãopeloHIV(emusoderetrovirais?quais?);
–infecçãodotratourinário;
–doençasneurológicasepsiquiátricas;
–cirurgia(tipoedata);
–transfusõesdesangue.

  •Antecedentesginecológicos:
–ciclosmenstruais(duração,intervaloeregularidade);
–usodemétodosanticoncepcionaisprévios(quais,porquantotempoe
motivodoabandono);

–infertilidadeeesterilidade(tratamento);
–doenças sexualmente transmissíveis (tratamentos realizados, inclusive
peloparceiro);
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–doençainflamatóriapélvica;
–cirurgiasginecológicas(idadeemotivo);
–mamas(alteraçãoetratamento);
– última colpocitologia oncótica (papanicolau ou “preventivo”, data e
resultado).

  •Sexualidade:
–iníciodaatividadesexual(idadedaprimeirarelação);
–dispareunia(doroudesconfortoduranteoatosexual);
–práticasexualnessagestaçãoouemgestaçõesanteriores;
–númerodeparceirosdagestanteedeseuparceiro,emépocarecente
oupregressa;

–usodepreservativosmasculinooufeminino(usocorreto?usohabitual?).

  •Antecedentesobstétricos:
–númerodegestações(incluindoabortamentos,gravidezectópica,mola
hidatiforme);

– número de partos (domiciliares, hospitalares, vaginais espontâneos,
fórceps,cesáreas–indicações);

–númerodeabortamentos(espontâneos,provocados,causadosporDST,
complicadosporinfecções,curetagempós-abortamento);

–númerodefilhosvivos;
–idadenaprimeiragestação;
–intervaloentreasgestações(emmeses);
–isoimunizaçãoRh;
– número de recém-nascidos: pré-termo (antes da 37ª semana de
gestação),pós-termo(igualoumaisde42semanasdegestação);

–númeroderecém-nascidosdebaixopeso (menosde2.500g)ecom
maisde4.000g;

–mortesneonataisprecoces:atésetediasdevida(númeroemotivodos
óbitos);

–mortesneonataistardias:entresetee28diasdevida(númeroemotivo
dosóbitos);

– natimortos (morte fetal intra-útero e idade gestacional em que
ocorreu);

–recém-nascidos com icterícia, transfusão, hipoglicemia, ex-sangüíneo-
transfusões;

–intercorrênciasoucomplicaçõesemgestaçõesanteriores(especificar);
–complicaçõesnospuerpérios(descrever);
–históriadealeitamentosanteriores(duraçãoemotivododesmame).

  •Gestaçãoatual:
–datadoprimeirodia/mês/anodaúltimamenstruação–DUM (anotar
certezaoudúvida);

–pesoprévioealtura;
–sinaisesintomasnagestaçãoemcurso;
–hábitosalimentares;
–medicamentosusadosnagestação;
–internaçãoduranteessagestação;
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–hábitos:fumo(númerodecigarros/dia),álcooledrogasilícitas;
–ocupaçãohabitual(esforçofísicointenso,exposiçãoaagentesquímicos
efísicospotencialmentenocivos,estresse);

–aceitaçãoounãodagravidezpelamulher,peloparceiroepelafamília,
principalmenteseforadolescente;

–identificargestantescomfracarededesuportesocial.

 II.Examefísico

  •Geral:
–determinaçãodopesoedaaltura;
–medidadapressãoarterial(técnicanoitem8.3);
–inspeçãodapeleedasmucosas;
– palpação da tireóide e de todo o pescoço, região cervical e axilar
(pesquisadenódulosououtrasanormalidades);

–auscultacardiopulmonar;
–examedoabdômen;
–examedosmembrosinferiores;
–pesquisadeedema(face,tronco,membros).

  •Específico(gineco-obstétrico):
–exameclínicodasmamas(ECM).Duranteagestaçãoeamamentação,
tambémpodemseridentificadasalterações,quedevemseguirconduta
específica, segundo as recomendações do INCA. Realizar orientações
para o aleitamento materno em diferentes momentos educativos,
principalmenteseforadolescente.Noscasosemqueaamamentação
estivercontra-indicada–portadorasdeHIV/HTLV–,orientaramulher
quanto à inibição da lactação (mecânica e/ou química) e para a
aquisiçãodefórmulainfantil;

–palpaçãoobstétricae,principalmentenoterceirotrimestre,identificação
dasituaçãoeapresentaçãofetal;

–medidadaalturauterina;
–auscultadosbatimentoscardíacosfetais(comsonar,após12semanas,
ecomestetoscópiodePinard,após20semanas);

–inspeçãodosgenitaisexternos;
– exame especular e toque vaginal de acordo com a necessidade,
orientadospelahistóriaequeixasdapaciente,equandoforrealizada
coletadematerialparaexamecolpocitológico;

–oexamefísicodasadolescentesdeveráseguirasorientaçõesdoManual
deOrganizaçãodeServiçosparaaSaúdedosAdolescentes.


 III.Examescomplementares

 Naprimeiraconsulta,solicitar:
–dosagemdehemoglobinaehematócrito(Hb/Ht);
–gruposangüíneoefatorRh;
–sorologiaparasífilis(VDRL):repetirpróximoà30ªsemana;
–glicemiaemjejum:repetirpróximoà30ªsemana;
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–examesumáriodeurina(TipoI):repetirpróximoà30ªsemana;
–sorologiaanti-HIV,comconsentimentodamulherapóso“aconselhamento
pré-teste”.Repetirpróximoà30ªsemana,semprequepossível;

–sorologiaparahepatiteB(HBsAg),depreferênciapróximoà30ªsemanade
gestação,ondehouverdisponibilidadepararealização;

–sorologiaparatoxoplasmose,ondehouverdisponibilidade.

 Outrosexamespodemseracrescidosaessarotinamínima:
–protoparasitológico:solicitadonaprimeiraconsulta;
–colpocitologia oncótica: muitas mulheres freqüentam os serviços de
saúde apenas para o pré-natal. Assim, é imprescindível que, nessa
oportunidade,sejarealizadoesseexame,quepodeserfeitoemqualquer
trimestre,emborasemacoletaendocervical,seguindoasrecomendações
vigentes;

–bacterioscopiadasecreçãovaginal:emtornoda30ªsemanadegestação,
particularmentenasmulherescomantecedentedeprematuridade;

–sorologiapararubéola:quandohouversintomassugestivos;
–uroculturaparaodiagnósticodebacteriúriaassintomática;
–eletroforesedehemoglobina:quandohouversuspeitaclínicadeanemia
falciforme;

–ultra-sonografiaobstétrica:ondehouverdisponibilidade.

 Aultra-sonografiaderotinaduranteagestação,emborasejaprocedimento
bastante corriqueiro, permanece controversa. Não existe comprovação científica
de que, rotineiramente realizada, tenha qualquer efetividade sobre a redução da
morbidade e da mortalidade perinatal ou materna. As evidências científicas atuais
relacionam sua realização no início da gravidez com umamelhor determinação da
idade gestacional, detecção precoce de gestações múltiplas e malformações fetais
clinicamente não suspeitas. Vale lembrar que, no Brasil, a interrupção precoce da
gravidezpormalformações fetais incompatíveiscomavida,aindanãoé legalmente
permitida.Ospossíveisbenefíciossobreoutrosresultadospermanecemaindaincertos.
Anãorealizaçãodeultra-sonografiaduranteagestaçãonãoconstituiomissão,
nemdiminuiaqualidadedopré-natal.

 Outrasituaçãocompletamentedistintaéaindicaçãodoexameultra-sonográfico
mais tardiamente na gestação, por alguma indicação específica orientada por
suspeita clínica, notadamente como complemento da avaliação da vitalidade fetal
ououtrascaracterísticasgestacionaisoudofeto.Estácomprovadoque,emgestações
de alto risco, a ultra-sonografia com dopplervelocimetria possibilita a indicação de
intervençõesqueresultamnareduçãodamorbimortalidadeperinatal.
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InvestigaçãodeHIV/AIDS

 Odiagnósticoda infecçãopeloHIV,noperíodopré-concepcional ouno início
da gestação, possibilita melhor controle da infecçãomaterna e melhores resultados
naprofilaxiada transmissãoverticaldesse vírus. Poressemotivo,obrigatoriamente
esse teste deve ser oferecido, com aconselhamento pré e pós-teste,para todas
asgestantesnaprimeiraconsultadopré-natal,independentementedesuaaparente
situaçãoderiscoparaoHIV.

Aconselhamentopré-teste

•Oprofissionaldeveavaliarosconhecimentosdagestantesobreainfecçãopelo
HIV/AidseoutrasDSTeinformá-lasobreoqueelanãosabe,especialmente
acerca de seu agente etiológico, meios de transmissão, sobre a diferença
entreserportadordainfecçãoedesenvolveraSíndromedaImunodeficiência
Adquirida (aids), sobreos conceitos “vulnerabilidade” e“situaçõesde risco
acrescido”,esuaimportâncianaexposiçãoaoriscoparaainfecçãopeloHIV,
emocasiãorecenteoupregressa;

•Explicaroqueéotesteanti-HIV,comoéfeito,oquemede,suaslimitações,
explicando o significado dos resultados negativo, indeterminado e positivo
(veritem9.6);

• Explicar os benefícios do diagnóstico precoce na gravidez para amulher e
para o bebê, reforçando as chances de reduzir a transmissão vertical pelo
acompanhamentoespecializadoeasmedidasprofiláticasduranteagestação,
nopartoenopós-parto,eocontroledainfecçãomaterna;

•Garantiro caráter confidencial e voluntáriodo testeanti-HIV.Durante todo
esseprocesso,agestantedeveráserestimuladaaexpressarseussentimentos
edúvidasemrelaçãoaessasinformações.

 IV.Condutas:
–cálculodaidadegestacionaledataprováveldoparto;
–orientaçãoalimentareacompanhamentodoganhodepesogestacional;
–fornecimento de informações necessárias e respostas às indagações da
mulheroudafamília;

–orientaçãosobresinaisderiscoseassistênciaemcadacaso;
–referênciaparaatendimentoodontológico;
–encaminhamentoparaimunizaçãoantitetânica(vacinaduplaviral),quando
agestantenãoestiverimunizada;

–referênciaparaserviçosespecializadosnamesmaunidadeouunidadede
maiorcomplexidade,quandoindicado.Entretanto,mesmocomreferência
paraserviçoespecializado,amulherdeverácontinuarsendoacompanhada,
conjuntamente,naunidadebásica.
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6.2ROTEIRODASCONSULTASSUBSEQÜENTES

  •Revisãodafichapré-natal;
  
  •Anamneseatualsucinta;

  •Verificaçãodocalendáriodevacinação.

 I.Controlesmaternos:
–cálculoeanotaçãodaidadegestacional;
–determinaçãodopesoparaavaliaçãodo índicedemassacorporal (IMC)
(anotarnográficoeobservarosentidodacurvaparaavaliaçãodoestado
nutricional);

–medida da pressão arterial (observar a aferição da PA com técnica
adequada);

–palpaçãoobstétricaemedidadaalturauterina(anotarnográficoeobservar
osentidodacurvaparaavaliaçãodocrescimentofetal);

–pesquisadeedema;
–avaliaçãodosresultadosdeexameslaboratoriaiseinstituiçãodecondutas
específicas;

–verificaçãodoresultadodotesteparaHIVe,emcasosnegativos, repetir
próximo à 30ª semana de gestação, sempre que possível. Em casos
positivos,encaminharparaunidadedereferência.

 II.Controlesfetais:
–auscultadosbatimentoscardíacos;
–avaliaçãodosmovimentospercebidospelamulhere/oudetectadosnoexame
obstétrico.

 III.Condutas:
–interpretaçãodosdadosdeanamnese,doexameobstétricoedos exames
laboratoriaiscomsolicitaçãodeoutros,senecessários;

–tratamento de alterações encontradas, ou encaminhamento, se
necessário;

–prescriçãodesuplementaçãodesulfatoferroso(40mgdeferroelementar/
dia)eácidofólico(5mg/dia),paraprofilaxiadaanemia;

–orientaçãoalimentar;
–acompanhamentodascondutasadotadasemserviçosespecializados,pois
amulher deverá continuar a ser acompanhada pela equipe da atenção
básica;

–realização de ações e práticas educativas individuais e em grupos. Os
grupos educativos para adolescentes devem ser exclusivos dessa faixa
etária, abordando temas de interesse do grupo. Recomenda-se dividir
osgruposem faixasde10-14anosede15-19anos,paraobtençãode
melhoresresultados;

–agendamentodeconsultassubseqüentes.
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 6.3CALENDÁRIODASCONSULTAS

 As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou
durantevisitasdomiciliares.

 O calendário de atendimento pré-natal deve ser programado em função
dos períodos gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal.
Deve ser iniciado precocemente (primeiro trimestre) e deve ser regular e
completo(garantindo-sequetodasasavaliaçõespropostassejamrealizadas
epreenchendo-seocartãodagestanteeafichadepré-natal).

 Duranteopré-natal,deveráserrealizadoonúmeromínimodeseisconsultas,
preferencialmente,umanoprimeirotrimestre,duasnosegundotrimestreetrêsno
últimotrimestre.

 Amaior freqüência de visitas no final da gestação visa à avaliação do risco
perinataledasintercorrênciasclínico-obstétricasmaiscomunsnessetrimestre,como
trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, amniorrexe prematura e
óbitofetal.Nãoexiste“alta”dopré-natalantesdoparto.

 O acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal deve
ser iniciado o mais precocemente possível e só se encerra após o 42º dia
de puerpério, período em que deverá ter sido realizada a consulta de
puerpério.

 6.4AÇÕESEDUCATIVAS

 Informaçõessobreasdiferentesvivênciasdevemsertrocadasentreasmulheres
e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e
conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do
processodegestação.

 É necessário que o setor saúde esteja aberto para as mudanças sociais e
cumprademaneiramaisamplaoseupapeldeeducadorepromotordasaúde.As
gestantesconstituemofocoprincipaldoprocessodeaprendizagem,porémnãose
podedeixardeatuar,também,entrecompanheirosefamiliares.Aposiçãodohomem
nasociedadeestámudandotantoquantoospapéis tradicionalmenteatribuídosàs
mulheres. Portanto, os serviços devem promover o envolvimento dos homens,
adultos e adolescentes, discutindoa suaparticipação responsável nasquestõesda
saúdesexualereprodutiva.

 Entreasdiferentes formasde realizaçãodo trabalhoeducativo,destacam-seas
discussõesemgrupo,asdramatizaçõeseoutrasdinâmicasquefacilitamafalaeatroca
de experiências entre os componentes do grupo. É importante que se façamgrupos
separadosparaadultoseadolescentes.Essasatividadespodemocorrerdentrooufora
daunidadedesaúde.Oprofissionaldesaúde,atuandocomofacilitador,deveevitaro
estilopalestra,poucoprodutivoequeofuscaquestõessubjacentes,quepodemsermais
relevantesparaaspessoaspresentesdoqueumroteiropreestabelecido.
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ASPECTOSASEREMABORDADOSNASAÇÕESEDUCATIVAS


 Durante o pré-natal e no atendimento após o parto, amulher, ou a família,
devemreceberinformaçõessobreosseguintestemas:

•Importânciadopré-natal;

•Cuidadosdehigiene;

•Arealizaçãodeatividadefísica,deacordocomosprincípiosfisiológicose
metodológicos específicos para gestantes, pode proporcionar benefícios
pormeiodoajustecorporalànovasituação.Orientaçõessobreexercícios
físicos básicos devem ser fornecidas na assistência pré-natal e puerperal
(ver página 96). Uma boa preparação corporal e emocional capacita
a mulher a vivenciar a gravidez com prazer, permitindo-lhe desfrutar
plenamenteseuparto;

•Nutrição:promoçãodaalimentaçãosaudável (enfoquenaprevençãodos
distúrbiosnutricionaisedasdoençasassociadasàalimentaçãoenutrição–
baixopeso,sobrepeso,obesidade,hipertensãoediabetes;esuplementação
deferro,ácidofólicoevitaminaA–paraasáreaseregiõesendêmicas);

•Desenvolvimentodagestação;

•Modificaçõescorporaiseemocionais;

•Medosefantasiasreferentesàgestaçãoeaoparto;

•Atividadesexual,incluindoprevençãodasDST/Aidseaconselhamentopara
otesteanti-HIV;

•Sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais
freqüentes;

•Sinaisdealertaeoquefazernessassituações(sangramentovaginal,dor
de cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais,
dificuldaderespiratóriaecansaço);

•Preparo para o parto: planejamento individual considerando local,
transporte, recursos necessários para o parto e para o recém-nascido,
apoiofamiliaresocial;

•Orientaçõeseincentivoparaopartonormal,resgatando-seagestação,o
parto,opuerpérioeoaleitamentomaternocomoprocessosfisiológicos;

•Incentivaroprotagonismodamulher,potencializandosuacapacidadeinata
dedaràluz;
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•Orientaçãoeincentivoparaoaleitamentomaternoeorientaçãoespecífica
paraasmulheresquenãopoderãoamamentar;

•Importânciadoplanejamentofamiliarnumcontextodeescolhainformada,
comincentivoàduplaproteção;

•Sinaisesintomasdoparto;

•Cuidadosapósopartocomamulhereo recém-nascido,estimulandoo
retornoaoserviçodesaúde;

•Saúdementaleviolênciadomésticaesexual;

•Benefícios legais a que a mulher tem direito, incluindo a Lei do
Acompanhante;

•Impactoeagravosdascondiçõesdetrabalhosobreagestação,opartoe
opuerpério;

• Importância da participação do pai durante a gestação e o parto, para
o desenvolvimento do vínculo entre pai e filho, fundamental para o
desenvolvimentosaudáveldacriança;

•Odireito a acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto,
no parto e no pós-parto, garantido pelo Lei nº 11.108, de 7/4/2005,
regulamentadapelaPortariaGM2.418,de2/12/2005;

•Gravideznaadolescênciaedificuldadessociaisefamiliares;

•Importânciadasconsultaspuerperais;

•Cuidadoscomorecém-nascido;

• Importância da realização da triagem neonatal (teste do pezinho) na
primeirasemanadevidadorecém-nascido;

• Importânciadoacompanhamentodocrescimentoedesenvolvimentoda
criança,edasmedidaspreventivas (vacinação,higienee saneamentodo
meioambiente).
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 Oavançodoconhecimentocientíficodosfenômenosfísicosemobstetríciatem
proporcionadohabilidadesfundamentaisamédicoseenfermeiros,permitindo-lhesa
práticadeatendimentoquegera,realmente,estadodeconfiançamaiornamulher.
Noentanto,ascondutasbaseadassomentenosaspectosfísicosnãosãosuficientes.
Elasnecessitamserpotencializadas,especialmentepelacompreensãodosprocessos
psicológicosquepermeiamoperíodográvido-puerperal,notadamente,nocasode
gestantesadolescentesque,pelasespecificidadespsicossociaisdaetapaevolutiva,
vivenciamsobrecargaemocionaltrazidapelagravidez.

 Nesse sentido, faz-se necessário que o profissional de saúde aborde a
mulhernasua inteireza,considerandoasuahistóriadevida,os seussentimentos
e o ambiente em que vive, estabelecendo uma relação entre sujeito e sujeito e
valorizandoaunicidadeeindividualidadedecadacasoedecadapessoa.

 Muitosdossintomasfísicosmanifestosmascaramproblemáticassubjacentes.
Por isso,emvezde fazerumasériede rápidasperguntas,específicase fechadas,
é importante encorajar a mulher a falar de si. Essa abordagem é chamada de
“entrevistacentradanapessoa”.Saberouvirétãoimportantequantosaberoque
dizer, pois essa habilidade pode ser crucial para a elaboração de um diagnóstico
correto.

 Outrahabilidadeimportantedeserdesenvolvidapelosprofissionaisdesaúde
éaempatia,queserefereàhabilidadedecompreenderarealidadedeoutrapessoa,
mesmoquandonãoseteveasmesmasexperiências.Umapresençasensívelinfunde
serenidadeeconfiançaàmulher.

 Hoje, os aspectos emocionais da gravidez, do parto e do puerpério são
amplamente reconhecidos,eamaioriadosestudosconvergeparaa idéiadeque
esse período é um tempo de grandes transformações psíquicas, de que decorre
importantetransiçãoexistencial.

 O presente objetivo aqui, portanto, é enumerar alguns desses aspectos
emocionais–ansiedades,medosemudançasnosvínculosafetivos–esugerirformas
possíveis de abordá-los no espaço de interação do profissional com a gestante,
visando,principalmente,aliviaretrabalharosproblemasmaisemergentes.

NAPRIMEIRACONSULTADEPRÉ-NATAL

 Aoprocuraroprofissionalparaaprimeiraconsultadepré-natal,pressupõe-
sequeamulherjápôderefletirsobreoimpactododiagnósticodagravidez.Nesse
momento, de certa maneira, já ocorreram decisões conscientes quanto a dar
continuidadeàgestação.Noentanto,existeminsegurançase,noprimeirocontato

ASPECTOSEMOCIONAISDA
GRAVIDEZEDOPUERPÉRIO 7
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comoprofissional,agestantebusca:

  •Confirmarsuagravidez;

  •Ampararsuasdúvidaseansiedades;

  •Certificar-sedequetembomcorpoparagestar;

  •Certificar-sedequeobebêestábem;

  •Apoiar-separaseguirnessa“aventura”.

 Éimportantequeoprofissionaldesaúde:

•Reconheçaoestadonormaldeambivalênciacomrelaçãoàgravidez.Toda
gestantequerenãoquerestargrávida.Éummomentoemquemuitas
ansiedadesemedosprimitivosafloram,daíanecessidadedecompreender
essacircunstância,semjulgamentos;

 
•Acolha as dúvidas que surjamna gestante quanto à sua capacidadede
gerarumbebêsaudável,devirasermãeedesempenharessenovopapel
deformaadequada;

• Reconheça as condições emocionais dessa gestação: se a gestante tem
umcompanheiroouestá sozinha, se temoutros filhos, se conta como
apoiodafamília,seteveperdasgestacionais,sedesejouconscientemente
engravidar e se planejou a gravidez. Enfim, o contexto em que essa
gravidezocorreueasrepercussõesdelanagestante;

•Compreenda esse estado demaior vulnerabilidade psíquica da gestante
paraacolhê-la,sembanalizarsuasqueixas;

• Perceba que a gestante pode estar buscando figura de apoio; assim, o
profissionalficamuitoidealizadoe,por isso,passaaserconstantemente
procurado,àsvezespordúvidasquepossamser insignificantesparaele,
masterrivelmenteameaçadorasparaela;

•Estabeleçarelaçãodeconfiançaerespeitomútuos;

•Proporcioneespaçonaconsultaparaaparticipaçãodoparceiro,paraque
elepossa,também,seenvolvernoprocessogravídico-puerperalativamente,
favorecendoequilíbrioadequadonasnovasrelaçõesestabelecidascoma
chegadadeumnovomembroàfamília.

NASCONSULTASSUBSEQÜENTES

 Dandocontinuidadeaopré-natal,observam-se,aolongodagestação,algumas
ansiedadestípicas,quepodemserpercebidasdeacordocomoperíodogestacional.
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 Primeirotrimestre:

•Ambivalência(quererenãoquereragravidez);

•Medodeabortar;

•Oscilaçõesdohumor(aumentodairritabilidade);

•Primeiras modificações corporais e alguns desconfortos: náuseas,
sonolência,alteraçõesnamamaecansaço;

•Desejoseaversõespordeterminadosalimentos.

 Segundotrimestre:

•Introspecçãoepassividade;

•Alteraçãododesejoedodesempenhosexual;

•Alteração da estrutura corporal, que, para a adolescente, tem uma
repercussãoaindamaisintensa;

•Percepção dos movimentos fetais e seu impacto (presença do filho é
concretamentesentida).

 Terceirotrimestre:

•Asansiedadesintensificam-secomaproximidadedoparto;

•Manifestam-semaisostemoresdoparto(medodadoredamorte);

•Aumentamasqueixasfísicas.

 Éimportantequeoprofissional:

•Eviteoexcessodetecnicismo,estandoatento,também,paraessascaracterísticas
comuns das diferentes etapas da gravidez, criando condições para escuta
acolhedora,emqueossentimentosbonseruinspossamaparecer;

•Observeerespeiteadiferençadesignificadodaecografiaparaamãeepara
omédico.Osmédicosrelacionamaecografiacomembriologiadofeto,eos
pais,comascaracterísticaseapersonalidadedofilho.Elesnecessitamser
guiadoseesclarecidos,duranteoexame,peloespecialistaepeloobstetra;

•Forneça,paraalíviodasansiedadesdamulher,orientaçõesantecipatórias
sobre a evolução da gestação e do parto: contrações, dilatação, perda
do tampão mucoso, rompimento da bolsa. Deve-se, no entanto, evitar
informaçõesexcessivas,procurandotransmitirorientaçõessimpleseclaras
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eobservaroseuimpactoemcadamulher,nasuaindividualidade;

•Prepareagestanteparaopartonormal,ajudandoadiminuirsuaansiedade
einsegurança,assimcomoomedodoparto,dador,deobebênascercom
problemaseoutros.

 Puerpério:

•Estadodealteraçãoemocionalessencial,provisório,emqueexistemaior
vulnerabilidade psíquica, tal como no bebê, e que, por certo grau de
identificação,permiteàsmãesligarem-seintensamenteaorecém-nascido,
adaptando-se ao contato com ele e atendendo às suas necessidades
básicas.Apuérperaadolescenteémaisvulnerávelainda,portantonecessita
deatençãoespecialnessaetapa;

• A relação inicial entremãe e bebê é, ainda, pouco estruturada, com o
predomínio de uma comunicação não-verbal e, por isso, intensamente
emocionalemobilizadora;

•Achegadadobebêdespertamuitasansiedades,eossintomasdepressivos
sãocomuns;

•Obebêdeixadeseridealizadoepassaaservivenciadocomoumserreal
ediferentedamãe;

• As necessidades próprias da mulher são postergadas em função das
necessidadesdobebê;

•Amulhercontinuaaprecisardeamparoeproteção,assimcomoaolongo
dagravidez;

• As alterações emocionais no puerpério manifestam-se basicamente das
seguintesformas:

–materno ou baby blues: mais freqüente, acometendo de 50 a
70% das puérperas. É definido como estado depressivo mais
brando, transitório,queapareceemgeralno terceirodiadopós-
partoetemduraçãoaproximadadeduassemanas.Caracteriza-se
por fragilidade, hiperemotividade, alterações do humor, falta de
confiançaemsiprópria,sentimentosdeincapacidade;

–depressão:menos freqüente,manifestando-se em 10 a 15% das
puérperas, e os sintomas associados incluem perturbação do
apetite, do sono, decréscimo de energia, sentimento de desvalia
ou culpa excessiva, pensamentos recorrentes demorte e ideação
suicida,sentimentodeinadequaçãoerejeiçãoaobebê;

–lutosvividosnatransiçãoentreagravidezeamaternidade;
–perdadocorpogravídicoenãoretornoimediatodocorpooriginal;
–separaçãoentremãeebebê.
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  •Amamentação:
–medodeficareternamenteligadaaobebê;
–preocupaçãocomaestéticadasmamas;
–“esenãoconseguiratenderàssuasnecessidades?”;
–“omeuleiteserábomesuficiente?”;
–dificuldadesiniciaissentidascomoincapacitação.

• Puerpério do companheiro: ele pode se sentir participante ativo ou
completamenteexcluído.Aajudamútuaeacompreensãodessesestados
podemserfontedereintegraçãoereorganizaçãoparaocasal;

• Se o casal já tem outros filhos: é bem possível que apareça o ciúme,
a sensação de traição e o medo do abandono, que se traduz em
comportamentosagressivosporpartedasoutrascrianças.Háanecessidade
derearranjosnarelaçãofamiliar;

•No campo da sexualidade, as alterações são significativas, pois há
necessidade de reorganização e redirecionamento do desejo sexual,
levando-seemcontaasexigênciasdobebê,asmudançasfísicasdecorrentes
dopartoedaamamentação.

 Éimportantequeoprofissional:

•Estejaatentoasintomasqueseconfiguremcomomaisdesestruturantese
quefujamdaadaptação“normal”característicadopuerpério;

•Leveemcontaaimportânciadoacompanhamentonopós-partoimediato
enopuerpério,prestandooapoionecessárioàmulhernoseuprocessode
reorganizaçãopsíquicaquantoaovínculocomoseubebê,nasmudanças
corporaisenaretomadadoplanejamentofamiliar.
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 Paraumbomacompanhamentopré-natal,énecessárioqueaequipedesaúde
realizecorretaeuniformementeosprocedimentostécnicosduranteoexameclínicoe
obstétrico.Docontrário,ocorrerãodiferençassignificativas,prejudicandoacomparação
eainterpretaçãodosdados.Cabeaosprofissionaisdeformaçãouniversitáriapromover
acapacitaçãodosdemaismembrosdaequipe,visandogarantirquetodososdados
colhidossejamfidedignos.

 É importante ressaltar, no contexto da qualidade de atenção e da proteção
biológica, a necessidade da lavagem das mãos do examinador antes e após o
atendimento à gestante e, especialmente, na eventualidade da realização de
procedimentos.

 8.1MÉTODOSPARACÁLCULODAIDADEGESTACIONAL(IG)EDADATA
 PROVÁVELDOPARTO(DPP)

CÁLCULODAIDADEGESTACIONAL

 Objetivo:estimarotempodegravidez/aidadedofeto.

 Osmétodos para essa estimativa dependem da data da últimamenstruação
(DUM),quecorrespondeaoprimeirodiadesangramentodoúltimoperíodomenstrual
referidopelamulher.

I.Quandoadatadaúltimamenstruação(DUM)éconhecidaedecerteza:

 Éométododeescolhaparasecalcularaidadegestacionalemmulherescom
ciclosmenstruaisregularesesemusodemétodosanticoncepcionaishormonais:

•Usodocalendário:somaronúmerodediasdointervaloentreaDUMea
datadaconsulta,dividindoototalporsete(resultadoemsemanas);

•Usodedisco(gestograma):colocarasetasobreodiaemêscorrespondente
aoprimeirodiadaúltimamenstruaçãoeobservaronúmerodesemanas
indicadonodiaemêsdaconsultaatual.

II.Quandoadatadaúltimamenstruaçãoédesconhecida,masseconhece
operíododomêsemqueelaocorreu:

•Seoperíodofoinoinício,meiooufimdomês,considerarcomodatada
últimamenstruaçãoosdias5,15e25,respectivamente.Proceder,então,
àutilizaçãodeumdosmétodosacimadescritos.



PROCEDIMENTOSTÉCNICOS 8
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 III.Quandoadataeoperíododaúltimamenstruaçãosãodesconhecidos:

• Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade
gestacionaleadataprováveldopartoserão,inicialmente,determinadaspor
aproximação,basicamentepelamedidadaalturadofundodoúteroepelo
toquevaginal,alémdainformaçãosobreadatadeiníciodosmovimentos
fetais,habitualmenteocorrendoentre16e20semanas.Podem-seutilizara
alturauterinamaisotoquevaginal,considerandoosseguintesparâmetros:
–atéasextasemana,nãoocorrealteraçãodotamanhouterino;
–naoitavasemana,oúterocorrespondeaodobrodotamanhonormal;
–nadécimasemana,oúterocorrespondeatrêsvezesotamanhohabitual;
–na12ªsemana,encheapelvedemodoqueépalpávelnasínfisepúbica;
–na16ªsemana,ofundouterinoencontra-seentreasínfisepúbicaea
cicatrizumbilical;

–na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz
umbilical;

–apartirda20ªsemana,existerelaçãodiretaentreassemanasdagestação
eamedidadaalturauterina.Porém,esseparâmetrotorna-semenosfiel
apartirda30ªsemanadeidadegestacional.

• Quando não for possível determinar a idade gestacional clinicamente,
solicitaromaisprecocementeoexamedeultra-sonografiaobstétrica.

CÁLCULODADATAPROVÁVELDOPARTO

 Objetivo:estimaroperíodoprovávelparaonascimento.

•Calcula-seadataprováveldopartolevando-seemconsideraçãoaduração
média da gestação normal (280 dias ou 40 semanas a partir da DUM),
medianteautilizaçãodecalendário;

•Comodisco(gestograma),colocarasetasobreodiaemêscorrespondente
aoprimeirodiadaúltimamenstruaçãoeobservarasetanadata(diaemês)
indicadacomodataprováveldoparto;

•Umaoutra formade cálculo é somar sete dias aoprimeiro dia daúltima
menstruação e subtrair três meses ao mês em que ocorreu a última
menstruação (ou adicionar nove meses, se corresponder aos meses de
janeiroamarço)–RegradeNäegele.Noscasosemqueonúmerodedias
encontrado for maior do que o número de dias do mês, passar os dias
excedentesparaomêsseguinte,adicionando1aofinaldocálculodomês.
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8.2  AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (EN) E DO GANHO DE PESO
GESTACIONAL

Objetivo:avaliareacompanharoestadonutricionaldagestanteeoganhode
pesoduranteagestaçãopara:

•Identificar,apartirdediagnósticooportuno,asgestantesemrisconutricional
(baixopeso,sobrepesoouobesidade)noiníciodagestação;

•Detectarasgestantescomganhodepesobaixoouexcessivoparaaidade
gestacional;

•Realizarorientaçãoadequadaparacadacaso,visandoàpromoçãodoestado
nutricionalmaterno,condiçõesparaopartoepesodorecém-nascido.

Atividade:medidadopesoedaalturadagestante.
Avaliaçãodoestadonutricionalduranteagestação.

TÉCNICASPARAATOMADADASMEDIDASDOPESOEDAALTURA

 O peso deve ser aferido em todas as consultas de pré-natal. A estatura da
gestanteadulta (idade>19anos)deve ser aferidaapenasnaprimeira consultaea
dagestanteadolescentepelomenos trimestralmente.Recomenda-seautilizaçãoda
balança eletrônica ou mecânica, certificando-se se está em bom funcionamento e
calibrada.Ocuidadocomastécnicasdemediçãoeaaferiçãoregulardosequipamentos
garantemaqualidadedasmedidascoletadas.

 I.Procedimentosparapesagem

 Balança de adulto, tipo plataforma, com escala apresentando intervalos de
100g,oueletrônica,sedisponível.


• Antes de cada pesagem, a balança deve ser destravada, zerada e
calibrada;

•Agestante,descalçaevestidaapenascomaventalouroupasleves,deve
subirnaplataformaeficarempé,decostasparaomedidor,comosbraços
estendidosaolongodocorpoesemqualqueroutroapoio;

•Moveromarcadormaior(kg)dozerodaescalaatéopontoemqueobraço
dabalançaincline-separabaixo,voltar,então,paraonívelimediatamente
anterior(obraçodabalançainclina-separacima);

•Moveromarcadormenor(g)dozerodaescalaatéopontoemquehaja
equilíbrioentreopesodaescalaeopesodagestante(obraçodabalança
ficaemlinhareta,eocursorapontaparaopontomédiodaescala);
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•Leropesoemquilogramasnaescalamaioreemgramasnaescalamenor.
Nocasodevaloresintermediários(entreostraçosdaescala),consideraro
menorvalor.Porexemplo:seocursorestiverentre200e300g,considerar
200g;

•Anotaropesoencontradonoprontuárioenocartãodagestante.

II.Procedimentosparamedidadaaltura

• A gestante deve estar em pé e descalça, no centro da plataforma
da balança, com os braços estendidos ao longo do corpo. Quando
disponível,poderáserutilizadooantropômetrovertical;

•Calcanhares,nádegaseespáduasdevemseaproximardahastevertical
da balança. No caso de se usar antropômetro vertical, a gestante
deverá ficar com calcanhares, nádegas e espáduas encostados no
equipamento;

•Acabeçadeveestarerguidademaneiraqueabordainferiordaórbita
fiquenomesmoplanohorizontalqueomeatodoouvidoexterno;

•Oencarregadoderealizaramedidadeverábaixar lentamenteahaste
vertical, pressionando suavemente os cabelos da gestante até que a
hasteencostenocourocabeludo;

• Fazer a leitura na escala da haste. No caso de valores intermediários
(entreostraçosdaescala),consideraromenorvalor.Anotaroresultado
noprontuário.

III. Procedimentos para avaliação da idade gestacional (seguir as
instruçõesdoitem8.1)

ORIENTAÇÕESPARAODIAGNÓSTICOEOACOMPANHAMENTODO
ESTADONUTRICIONALDAGESTANTE

 Oprimeiropassoparaaavaliaçãonutricionaldagestanteéaaferiçãodopeso
e da alturamaternos e o cálculo da idade gestacional, conforme técnicas descritas
anteriormente.

NAPRIMEIRACONSULTADEPRÉ-NATAL

 Naprimeiraconsultadepré-natal,aavaliaçãonutricionaldagestantecombase
emseupesoesuaestaturapermiteconhecerseuestadonutricionalatualesubsidia
a previsão de ganho de peso até o fim da gestação. Essa avaliação deve ser feita
conformedescritoaseguir:
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 I.CalculeoIMCpormeiodafórmula:

ÍndicedeMassaCorporal(IMC)=Peso(kg)
Altura2(m)

 II.Realizeodiagnósticonutricional,utilizandooQuadro1:

 1.Calculeasemanagestacional;

 Obs.:quandonecessário,arredondeasemanagestacionaldaseguinteforma:1,
2,3diasconsidereonúmerodesemanascompletas;e4,5,6diasconsidereasemana
seguinte.

 Exemplo:
  Gestantecom12semanase2dias=12semanas
  Gestantecom12semanase5dias=13semanas

2.Localize,naprimeiracolunadoQuadro1,asemanagestacionalcalculada
e identifique, nas colunas seguintes, em que faixa está situado o IMC da
gestante,calculadoconformedescritonoitemI;

3.Classifiqueoestadonutricional(EN)dagestante,segundooIMCporsemana
gestacional,daseguinteforma:

•Baixopeso:quandoovalordo IMC for igualoumenorqueosvalores
apresentadosnacolunacorrespondenteabaixopeso;

•Adequado:quandoo IMCobservadoestivercompreendidona faixade
valoresapresentadanacolunacorrespondenteaadequado;

•Sobrepeso:quandoo IMCobservadoestivercompreendidona faixade
valoresapresentadanacolunacorrespondenteasobrepeso;

•Obesidade: quando o valor do IMC for igual oumaior que os valores
apresentadosnacolunacorrespondenteaobesidade.
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QUADRO 1 – AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (EN) DA GESTANTE
ACIMADE19ANOS,SEGUNDO ÍNDICEDEMASSACORPORAL (IMC)POR
SEMANAGESTACIONAL

Fonte:Atalahetal.,1997.

SemanagestacionalBaixopesoAdequado Sobrepeso Obesidade
IMC IMCentre IMCentre IMC 
 6 19,9 20,024,9 25,030,0 30,1
 8  20,1 20,225,0 25,130,1 30,2
 10 20,2 20,325,2 25,330,2 30,3
 11 20,3 20,425,3 25,430,3 30,4
 12 20,4 20,525,4 25,530,3 30,4
 13 20,6 20,725,6 25,730,4 30,5
 14 20,7 20,825,7 25,830,5 30,6
 15 20,8 20,925,8 25,930,6 30,7
 16 21,0 21,125,9 26,030,7 30,8
 17 21,1 21,226,0 26,130,8 30,9
 18 21,2 21,326,1 26,230,9 31,0
 19 21,4 21,526,2 26,330,9 31,0
 20 21,5 21,626,3 26,431,0 31,1
 21 21,7 21,826,4 26,531,1 31,2
 22 21,8 21,926,6 26,731,2 31,3
 23 22,0 22,126,8 26,931,3 31,4
 24 22,2 22,326,9 27,031,5 31,6
 25 22,4 22,527,0 27,131,6 31,7
 26 22,6 22,727,2 27,331,7 31,8
 27 22,7 22,827,3 27,431,8 31,9
 28 22,9 23,027,5 27,631,9 32,0
 29 23,1 23,227,6 27,732,0 32,1
 30 23,3 23,427,8 27,932,1 32,2
 31 23,4 23,527,9 28,032,2 32,3
 32 23,6 23,728,0 28,132,3 32,4
 33 23,8 23,928,1 28,232,4 32,5
 34 23,9 24,028,3 28,432,5 32,6
 35 24,1 24,228,4 28,532,6 32,7
 36 24,2 24,328,5 28,632,7 32,8
 37 24,4 24,528,7 28,832,8 32,9
 38 24,5 24,628,8 28,932,9 33,0
 39 24,7 24,828,9 29,033,0 33,1
 40 24,9 25,029,1 29,233,1 33,2
 41 25,0 25,129,2 29,333,2 33,3
 42 25,0 25,129,2 29,333,2 33,3
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4. Classifique o estado nutricional (EN) da gestante, segundo IMC/semana
gestacional em: BP (baixo peso), A (adequado), S (sobrepeso), O
(obesidade).

 Obs.:o idealéqueo IMCconsideradonodiagnóstico inicialdagestantesejao
IMC pré-gestacional referido ou o IMC calculado a partir demedição realizada até a
13ªsemanagestacional.Casoissonãosejapossível,inicieaavaliaçãodagestantecom
osdadosdaprimeiraconsultadepré-natal,mesmoqueestaocorraapósa13ªsemana
gestacional.

 III.Condutassegundoaavaliaçãodoestadonutricionalencontrado:

•Baixopeso(BP):investigarhistóriaalimentar,hiperêmesegravídica,infecções,
parasitoses,anemiasedoençasdebilitantes;darorientaçãonutricional,visando
àpromoçãodopesoadequadoedehábitosalimentaressaudáveis;remarcar
consultaemintervalomenorqueofixadonocalendáriohabitual;

•Adequado (A): seguir calendário habitual, explicar à gestante que seu
pesoestáadequadoparaa idadegestacional,darorientaçãonutricional,
visando à manutenção do peso adequado e à promoção de hábitos
alimentaressaudáveis;

• Sobrepeso e obesidade (S e O): investigar obesidade pré-gestacional,
edema, polidrâmnio, macrossomia, gravidez múltipla; dar orientação
nutricional,visandoàpromoçãodopesoadequadoedehábitosalimentares
saudáveis, ressaltando que, no período gestacional, não se deve perder
peso; remarcar consulta em intervalomenor que o fixado no calendário
habitual.

 EstimeoganhodepesoparagestantesutilizandooQuadro2.

QUADRO 2 – GANHO DE PESO RECOMENDADO (EM KG) NA GESTAÇÃO,
SEGUNDOESTADONUTRICIONALINICIAL

 Estado Ganhodepesototal Ganhodepesosemanal Ganhode
 nutricional (kg)no1ºtrimestre médio(kg)no peso
 (IMC)  2ºe3ºtrimestres total(kg)

 Baixopeso 2,3 0,5 12,5–18,0

 Adequado 1,6 0,4 11,5–16,0

 Sobrepeso 0,9 0,3 7,0–11,5

 Obesidade – 0,3 7,0

Fonte:IOM,1992,adaptado.
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 Em função do estado nutricional pré-gestacional ou no início do pré-natal
(Quadro1),estimeoganhodepesototalatéofimdagestação.Paracadasituação
nutricional inicial (baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade), há uma faixa
de ganho de peso recomendada. Para o primeiro trimestre, o ganho foi agrupado
paratodooperíodo,enquantoque,paraosegundoeoterceirotrimestre,oganho
é previsto por semana. Portanto, já na primeira consulta, deve-se estimar quantos
gramas a gestante deverá ganhar no primeiro trimestre, assim como o ganho por
semanaatéofimdagestação.Essainformaçãodeveserfornecidaàgestante.

 Observequeasgestantesdeverãoterganhosdepesodistintos,deacordocom
seuIMCinicial.Paraaprevisãodoganho,faz-senecessáriocalcularquantoagestante
jáganhoudepesoequantoaindadeveganharatéofimdagestaçãoemfunçãoda
avaliaçãoclínica.

 Gestantesdebaixopesodeverãoganharentre12,5e18,0kgdurante todaa
gestação,sendoesseganho,emmédia,de2,3kgnoprimeirotrimestredagestação(até
13ªsemana)ede0,5kgporsemananosegundoeterceirotrimestresdegestação.

 Essa variabilidade de ganho recomendado deve-se ao entendimento de que
gestantescomBPacentuado,ouseja,aquelasmuitodistantesdafaixadenormalidade,
devemganharmaispeso(até18,0kg)doqueaquelassituadasemáreapróximaàfaixa
denormalidade,cujoganhodevesituar-seemtornode12,5kg.

 Damesmaforma,gestantescom IMCadequadodevemganhar,atéo fimda
gestação, entre 11,5 e 16,0 kg, aquelas com sobrepesodevemacumular entre 7 e
11,5kg,easobesasdevemapresentarganhoemtornode7kg,comrecomendação
específicaediferenteportrimestre.

NASCONSULTASSUBSEQÜENTES

 Nas consultas subseqüentes, a avaliação nutricional deve ser feita repetindo-
seosprocedimentos (I) e (II) do tópicoanterior. Essaavaliaçãopermiteacompanhar
a evolução do ganho de peso durante a gestação e examinar se esse ganho está
adequadoemfunçãodoestadonutricionaldagestantenoiníciodopré-natal.

 Esseexamepodeserfeitocombaseemdois instrumentos:oQuadro2,que
indicaqualoganhorecomendadodepesosegundooestadonutricionaldagestante
noiníciodopré-natal,eoGráfico1,noqualseacompanhaacurvadeíndicedemassa
corporalsegundoasemanagestacional(ascendente,horizontal,descendente).

 Realizeoacompanhamentodoestadonutricional,utilizandoográficodeIMC
por semana gestacional. O gráfico é composto por eixo horizontal com valores de
semanagestacionaleporeixoverticalcomvaloresde IMC[peso(kg)/altura2 (m)].O
interiordográficoapresentaodesenhodetrêscurvas,quedelimitamasquatrofaixas
paraclassificaçãodoEN:

 Baixopeso(BP),adequado(A),sobrepeso(S)eobesidade(O).
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 Para realizarodiagnósticodecadaconsulta,deve-seprocederconformedescritoa
seguir:


1.Calculeasemanagestacional;

2.CalculeoIMCconformedescritonoitem(I)dotópicoanterior;

3.Localize,noeixohorizontal,asemanagestacionalcalculadaeidentifique,no
eixovertical,oIMCdagestante;

4.Marque um ponto na interseção dos valores de IMC e da semana
gestacional;

5.ClassifiqueoENdagestante,segundoIMCporsemanagestacional,conforme
legendadográfico:BP,A,S,O;

6.A marcação de dois ou mais pontos no gráfico (primeira consulta e
subseqüentes)possibilitaconstruirotraçadodacurvaporsemanagestacional.
Ligueospontosobtidoseobserveotraçadoresultante;

7.Em linhas gerais, considere traçado ascendente como ganho de peso
adequado, e traçado horizontal ou descendente como ganho de peso
inadequado(gestantederisco).

 Valeressaltarqueainclinaçãorecomendadaparaotraçadoascendenteirávariar
deacordocomoestadonutricionalinicialdagestante,conformequadroabaixo:

GRÁFICO1–CURVADEÍNDICEDEMASSACORPORALDEACORDOCOMA
SEMANADEGESTAÇÃO

 ENdagestante  Inclinaçãodacurva Exemplo
 (1ªavaliação) 

  Curvadeganhodepeso
  deveapresentarinclinação
  maiorqueadacurvaque
 Baixopeso(BP) delimitaaparteinferiorda
  faixadeestadonutricional
  adequado.

 
  Deveapresentarinclinação
  paralelaàscurvasque
 Adequado(A) delimitamaáreadeestado
  nutricionaladequado
  nográfico.

Gráfico de Acompanhamento Nutricional da Gestante
Índice de Massa Corporal segundo semana de gestação
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  Deveapresentarinclinação
  ascendentesemelhanteà
  dacurvaquedelimitaaparte
  inferiordafaixadesobrepeso
  ouàcurvaquedelimitaa
  partesuperiordessafaixa,
  adependerdoseuestado
  nutricionalinicial.Porexemplo:
 Sobrepeso(S) seumagestantedesobrepeso
  iniciaagestaçãocomIMC
  próximoaolimiteinferior
  dessafaixa,suacurvadeganho
  depesodeveterinclinação
  ascendentesemelhanteà
  curvaquedelimitaaparte
  inferiordessafaixanográfico.

  Deveapresentarinclinação
  semelhanteouinferior
 Obesidade(O) (desdequeascendente)
  àcurvaquedelimitaaparte
  inferiordafaixadeobesidade.



Gráfico de Acompanhamento Nutricional da Gestante
Índice de Massa Corporal segundo semana de gestação
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 É de extrema importância o registro do estado nutricional tanto no
prontuárioquantonocartãodagestante.Aavaliaçãodoestadonutricionalécapaz
de fornecer informações importantes para a prevenção e o controle de agravos
àsaúdeenutrição,contudovale ressaltara importânciada realizaçãodeoutros
procedimentosquepossamcomplementarodiagnósticonutricionaloualterara
interpretaçãodeste,conformeanecessidadedecadagestante.Assim,destaca-se
aavaliaçãoclínicaparadetecçãodedoençasassociadasànutrição(ex.:diabetes),
aobservaçãodapresençadeedema,queacarretaaumentodepesoeconfunde
odiagnósticodoestadonutricional,aavaliaçãolaboratorial,paradiagnósticode
anemiaeoutrasdoençasdeinteresseclínico,conformeasnormasdestemanual.

Gestanteadolescente–observações

 Deve-se observar que a classificação do estado nutricional na gestação
aqui proposta não é específica para gestantes adolescentes, devido ao
crescimentoeàimaturidadebiológicanessafasedociclodevida.Noentanto,
essa classificação pode ser usada, desde que a interpretação dos achados
seja flexível e considere a especificidade desse grupo. Para adolescentes que
engravidaramdoisoumaisanosdepoisdamenarca (emgeralmaioresde15
anos),ainterpretaçãodosachadoséequivalenteàdasadultas.Paragestantes
que engravidaram menos de dois anos após a menarca, é provável que se
observe quemuitas serão classificadas como de baixo peso. Nesses casos, o
mais importante é acompanhar o traçado, que deverá ser ascendente; tratar
a gestante adolescente como de risco nutricional; reforçar a abordagem
nutricionaleaumentaronúmerodevisitasàunidadedesaúde.

 8.3CONTROLEDAPRESSÃOARTERIAL(PA)

 Objetivo:detectarprecocementeestadoshipertensivos.

 Conceitua-sehipertensãoarterialnagestação:

1. A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 140 mmHg de
pressão sistólica, e iguais oumaiores que 90mmHg de pressão diastólica,
mantidosemduasocasiõeseresguardadointervalodequatrohorasentreas
medidas.Esseconceitoémaissimplesepreciso;

2. O aumento de 30 mmHg ou mais na pressão sistólica (máxima) e/ou de
15 mmHg ou mais na pressão diastólica (mínima), em relação aos níveis
tensionaispré-gestacionaise/ouconhecidosatéa16ªsemanadegestação.É
umconceitoquefoimuitoutilizadonopassadoeaindaéutilizadoporalguns,
entretanto apresenta alto índice de falso positivo, sendo melhor utilizado
comosinaldealertaeparaagendamentodecontrolesmaispróximos;

3. A presença de pressão arterial diastólica ≥ 110 mmHg em uma única
oportunidadeouaferição.
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TÉCNICADEMEDIDADAPRESSÃOOUTENSÃOARTERIAL

•Certificar-se de que o aparelho de pressão (esfigmomanômetro) esteja
calibrado;

•Explicaroprocedimentoàmulher;

•Certificar-sedequeagestante:a)nãoestácomabexigacheia;b)nãopraticou
exercíciosfísicos;c)nãoingeriubebidasalcoólicas,café,alimentosoufumou
até30minutosantesdamedida;

•Comagestantesentada,apósumperíododerepousode,nomínimo,cinco
minutos,apoiar-lheoantebraçonumasuperfície,comapalmadamãovoltada
paracima,àalturadocoração,desnudando-lheobraço;

•Localizaraartériabraquialporpalpação;

•Colocar omanguito ao redor do braço da gestante, ajustando-o acima da
dobradocotovelo;

• Palpar a artéria na dobra do cotovelo e sobre ela colocar a campânula do
estetoscópio,comlevepressãolocal.Nuncaprendê-lasobomanguito;

•Colocarasolivasdoestetoscópionosouvidos;

•Solicitaràmulherquenãofaleduranteoprocedimentodamedida;

•Inflaromanguitorapidamente,atémaisde30mmHgapósodesaparecimento
dosruídos;

•Desinflarlentamenteomanguito;

•Procederàleitura:
– opontodomanômetroque corresponder ao aparecimentodoprimeiro
ruídoseráapressãosistólica(máxima);

– a pressão diastólica (mínima) será lida no momento em que os ruídos
desaparecerem completamente. Nos casos em que o desaparecimento
completodosruídosnãoocorrer,procederà leituradapressãodiastólica
nopontoondesepercebamarcadoabafamento.

 •Esperarumadoisminutosantesderealizarnovasmedidas;

 •Anotaroresultadonafichaenocartãodagestante.

 Apressãoarterial tambémpoderá sermedida comamulher emdecúbito
lateral esquerdo,nobraçodireito,masNUNCAEMPOSIÇÃOSUPINA (deitada
decostas).
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Achado

NíveisdePAconhecidosenormais
antesdagestação:
•ManutençãodosmesmosníveisdePA

NíveisdePAdesconhecidosantesda
gestação:
•Valoresdapressãoinferioresa
140/90mmHg

NíveisdePAconhecidosenormaisantes
dagestação:
•AumentodaPAemnívelmenordo
que140/90mmHg(sinaldealerta)

NíveisdePAdesconhecidosantesda
gestação:
•ValoresdaPA,≥140/90mmHge
≤160/110,semsintomasesemganho
ponderalmaiorque500gsemanal

NíveisdePAsuperioresa140/90mmHg,
proteinúriapositivae/ousintomasclínicos
(cefaléia,epigastralgia,escotomas,
reflexostendíneosaumentados)ou
pacienteassintomáticaporémcomníveis
dePAsuperioresa160/110mmHg

Pacientecomhipertensãoarterialcrônica
moderada,ougrave,ouemusode
medicaçãoanti-hipertensiva

Conduta

Níveistensionaisnormais:
•Mantercalendáriohabitual
•Cuidardaalimentação
•Praticaratividadefísica
•Diminuiraingestãodesal
•Aumentaraingestãohídrica

Pacientecomsuspeitadepré-eclâmpsia
leve:
•Repetirmedidaapósperíodode
repouso(preferencialmenteapós
quatrohoras)

•Remarcarconsultaem7ou15dias
•Orientarparapresençadesintomas
como:cefaléia,epigastralgia,
escotomas,edema,redução,volume
oupresençade“espuma”naurina,
reduçãodemovimentosfetais

•Orientarrepouso,principalmentepós-
prandialecontroledemovimentos
fetais

•Verificarpresençadeproteínaem
examedeurinatipo1.Sepossível,
solicitarproteinúriapormeiode
fitaurinária(positivo:+oumais)
e/oudosagememurinade24horas
(positivo:apartirde300mg/24h)

Pacientecomsuspeitadepré-eclâmpsia
grave:
•Referirimediatamenteaopré-natalde
altoriscoe/ouunidadedereferência
hospitalar

Pacientederisco:
•Referiraopré-nataldealtorisco

52

QUADRO3–AVALIAÇÃODAPRESSÃOARTERIAL
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 Obs.:oacompanhamentodaPAdeveseravaliadoemconjuntocomoganho
súbito de peso e/ou presença de edema, principalmente a partir da 24ª semana.
Mulherescomganhodepesosuperiora500gporsemana,mesmosemaumentoda
pressãoarterial,devemterseusretornosantecipados,considerandomaiorriscodepré-
eclâmpsia(Quadro3).

 8.4PALPAÇÃOOBSTÉTRICAEMEDIDADAALTURAUTERINA(AU)

 Objetivos:

•Identificarocrescimentofetal;

•Diagnosticarosdesviosdanormalidadeapartirdarelaçãoentreaaltura
uterinaeaidadegestacional;

•Identificarasituaçãoeaapresentaçãofetal.

PALPAÇÃOOBSTÉTRICA

 Apalpaçãoobstétricadeveserrealizadaantesdamedidadaalturauterina.Eladeve
iniciar-sepeladelimitaçãodofundouterino,bemcomodetodoocontornodasuperfície
uterina(esseprocedimentoreduzoriscodeerrodamedidadaalturauterina).A
identificaçãodasituaçãoedaapresentaçãofetaléfeitapormeiodapalpaçãoobstétrica,
procurandoidentificarospóloscefálicoepélvicoeodorsofetal,facilmenteidentificados
apartirdoterceirotrimestre.Pode-se,ainda,estimaraquantidadedelíquidoamniótico.

 Manobrasdepalpação:

 1ºtempo 2ºtempo
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 3ºtempo 4ºtempo

 Ofetopodeestaremsituaçãolongitudinal(maiscomum)outransversa.A
situaçãotransversareduzamedidadealturauterina,podendofalsearsuarelação
com a idade gestacional. As apresentações mais freqüentes são a cefálica e a
pélvica.

 Situação:

     Longitudinal   Transversa
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 Apresentação:

 Cefálica Pélvica
Condutas:

•RegistraramedidadaalturauterinaencontradanográficodeAU/semanas
de gestação;

•Realizarinterpretaçãodotraçadoobtido;

•Asituaçãotransversaeaapresentaçãopélvicaemfimdegestaçãopodem
significar risco nomomento do parto.Nessas condições, amulher deve
ser, sempre, referida para unidade hospitalar com condições de atender
distocia.

MEDIDADAALTURAUTERINA

 Objetivo:•Estimarocrescimentofetal,correlacionando-seamedidadaaltura
uterinacomonúmerodesemanasdegestação.

 Padrãodereferência:curvasdealturauterinaparaidadegestacionaldesenhadas
a partir dos dados do Centro Latino-Americano de Perinatologia (CLAP). Existem,
ainda, outras curvas nacionais e
internacionaisutilizadasporalgunsserviços
isoladamente.

 Pontodecorte: serãoconsiderados
parâmetros de normalidade para o
crescimentouterinoopercentil10,parao
limiteinferior,eopercentil90,paraolimite
superior.

Representação do indicador por meio de
gráficoconstituídodeduaslinhas:ainferior
representa o percentil 10 e a superior, o
percentil90.
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TÉCNICADEMEDIDADAALTURAUTERINA

•Posicionaragestanteemdecúbitodorsal,comoabdômendescoberto;

•Delimitarabordasuperiordasínfisepúbicaeofundouterino;

•Pormeiodapalpação,procurarcorrigiracomumdextroversãouterina;

• Fixar a extremidade inicial (0 cm)da fitamétrica, flexível enãoextensível, na
bordasuperiordasínfisepúbica,passando-aentreosdedosindicadoremédio.
Procederàleituraquandoabordacubitaldamãoatingirofundouterino;

•Anotaramedida,emcentímetros,nafichaenocartão,emarcaropontona
curvadaalturauterina.







Nafiguraacima,émostradaatécnicademedida,naqualaextremidadedafitamétrica
éfixadanamargemsuperiordopúbiscomumadasmãos,deslizandoafitaentreos
dedosindicadoremédiodaoutramão,atéalcançarofundodoúterocomamargem
cubitaldessamão.
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INTERPRETAÇÃODOTRAÇADOOBTIDOECONDUTAS(GRÁFICOS2E3)

GRÁFICO2–AVALIAÇÃODAALTURAUTERINA

Posiçãodopontoobtidonaprimeiramedidaemrelaçãoàscurvas

Gráfico Ponto Conduta


 Entreascurvas •Seguircalendáriode
 inferioresesuperiores atendimentoderotina

  •Atentarparaapossibilidade
  deerrodecálculodaidade
  gestacional(IG).Deveservista
  pelomédicodaunidadee
  avaliadaapossibilidadede
  polidrâmnio,macrossomia,
  gemelar,molahidatiforme,
 Acimadacurva miomatoseeobesidade
 superior •Solicitarultra-sonografia,se
  possível
  •Casopermaneçadúvida,
  marcarretornoem15diaspara
  reavaliaçãoou,sepossível,
  encaminhamentoparaserviço
  dealtorisco

  •Atentarparaapossibilidade
  deerrodecálculodaIG.Deve
  servistapelomédicodaunidade
  paraavaliarpossibilidadede
  fetomorto,oligodrâmnioou
  restriçãodecrescimentointra-
  uterino
 Abaixodacurva •Solicitarultra-sonografia,se
 inferior possível
  •Casopermaneçadúvida,
  marcarretornoem15dias
  parareavaliaçãoou,se
  possível,encaminhamento
  paraserviçodealtorisco
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GRÁFICO3–CURVADEALTURAUTERINADEACORDOCOMASEMANADE
GESTAÇÃO

Consultassubseqüentes

Gráfico Traçado Interpretação Conduta

 Evoluindoentre Crescimento •Seguir
 ascurvassuperiores normal calendário
 einferiores  básico


   •Encaminhar
   gestanteà
   consulta
   médicapara:
 Evoluindoacimada Épossívelque –confirmartipo
 curvasuperiorecom aIGsejamaior decurva
 amesmainclinação queaestimada; –confirmaraIG,
  desta;ou Épossívelquea sepossívelcom
 Evoluindoabaixoda IGsejamenor ultra-sonografia
 curvainferiorecoma queaestimada –referiraopré-
 mesmainclinação  nataldealto
 desta  risco,nasus-
   peitadedesvio
   docrescimento
   fetal

 Evoluindoacimada Épossíveltratar-se •Referiraopré-
 curvasuperiorecom degestação nataldealto
 inclinaçãomaiorque múltipla, risco.Sepossível,
 esta polidrâmnio, solicitarultra-
  macrossomiaou sonografia
  outrasituação
 
 

 Evoluindocom Seotraçadocruzar •Referiraopré-
 inclinação acurvainferiorou nataldealto
 persistentemente estiverafastando-serisco
 menorqueacurva dela,provável
 inferior restriçãodo
  crescimentofetal

  Obs.:deve-sepensaremerrodemedidas,quandoocorrerquedaouelevação
abruptaemcurvaquevinhaevoluindonormalmente.
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 8.5AUSCULTADOSBATIMENTOSCARDÍACOSFETAIS(BCF)

 Objetivo:constataracadaconsultaapresença,oritmo,afreqüênciaea
normalidadedosbatimentoscardíacosfetais(BCF).

 Éconsideradanormala freqüênciacardíaca fetalentre120e160batimentos
porminuto.

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) com estetoscópio de
Pinard:



•Posicionaragestanteemdecúbitodorsal,comoabdômendescoberto;

• Identificar o dorso fetal. Além de realizar a palpação, deve-se perguntar à
gestanteemqualladoelasentemaisosmovimentosfetais;odorsoestaráno
ladooposto;

• Segurar o estetoscópio de Pinard pelo tubo, encostando a extremidade de
aberturamaisamplanolocalpreviamenteidentificadocomocorrespondente
aodorsofetal.Quandodisponível,utilizarosonnardopler;

•Encostaropavilhãodaorelhanaoutraextremidadedoestetoscópio;

•Fazer, comacabeça, levepressão sobreoestetoscópioe sóentão retirara
mãoqueseguraotubo;

•ProcuraropontodemelhorauscultadosBCFnaregiãododorsofetal;
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•Controlaropulsodagestanteparacertificar-sedequeosbatimentosouvidos
sãoosdofeto,jáqueasfreqüênciassãodiferentes;

•Contar os batimentos cardíacos fetais por um minuto, observando sua
freqüênciaeritmo;

•RegistrarosBCFnafichaperinatalenocartãodagestante;

•AvaliarresultadosdaauscultadosBCF(Quadro4).

 Apercepçãomaternaeaconstataçãoobjetivademovimentosfetais,alémdo
crescimentouterino,sãosinaisdeboavitalidadefetal.

QUADRO4–AVALIAÇÃODOSBATIMENTOSCARDÍACOSFETAIS(BCF)

Achado Conduta

BCFnãoaudívelcomestetoscópio Alerta:
dePinard,quandoaIGfor≥ •Verificarerrodeestimativadeidade
24semanas gestacional
 •Afastarcondiçõesqueprejudiquem
 boaausculta:obesidadematerna,
 dificuldadedeidentificarodorsofetal
 •Emsemantendoacondição,recorrer
 aosonardopplere,emcasodepersistir
 inaudível,solicitarultra-sonografiaou
 referirparaserviçodemaior
 complexidade


Bradicardiaetaquicardia Sinaldealerta:
 •Afastarfebree/ouusode
 medicamentospelamãe
 •Deve-sesuspeitardesofrimentofetal

 Omédicodaunidadedeveavaliara
 gestanteeofeto.Napersistênciado
 sinal,encaminharagestantepara
 serviçodemaiorcomplexidadeou
 pronto-atendimentoobstétrico

  Apóscontraçãouterina,movimentaçãofetalouestímulomecânicosobreo
útero,aumentotransitórionafreqüênciacardíacafetalésinaldeboavitalidade.

  Alémdoseventosregistradosacima,pode-seutilizar,ainda,oregistrodiário
damovimentaçãofetalrealizadopelagestante(RDMFoumobilograma)e/outeste
devitalidadefetalsimplificado,paraoacompanhamentodobem-estarfetal.
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REGISTRODEMOVIMENTOSFETAIS

 Apresençademovimentosdo feto sempre se correlacionou como sinal e
constataçãodevida, todaviaamonitorizaçãodosmovimentos fetaiscomomeio
deavaliaçãodoseubem-estarérelativamenterecente.

 Os padrões da atividade fetal mudam com a evolução da gravidez.
Inicialmente, os movimentos são débeis e pouco freqüentes, podendo ser
confundidos pela gestante com outros fenômenos, como o peristaltismo.
Gradativamente,àmedidaqueprossegueaintegraçãodosistemanervosocentral
com o sistema muscular do feto, os movimentos tornam-se rítmicos, fortes e
contínuos.O ritmo da atividade fetal pode sofrer interferência tanto de fatores
endógenos,comoapresençadeinsuficiênciaplacentária,isoimunizaçãopelofator
Rhoumalformações congênitas,quantode fatoresexógenos, comoaatividade
materna excessiva, o uso de medicamentos sedativos, o álcool, a nicotina e
outros.

 A presença de movimentos fetais ativos e freqüentes é tranqüilizadora
quanto ao prognóstico fetal. Dada a boa correlação entre a subjetividade da
percepçãomaternaeaultra-sonografiaemtemporeal,resultalógicaautilização
docontrolediáriodemovimentos fetais (mobilograma), realizadopelagestante,
como instrumento de avaliação fetal simples, de baixo custo, que não requer
instrumentalizaçãoenãotemcontra-indicações.

 Não existe na literatura padronização quanto ao método de registro. O
importante é utilizar técnica simples e por período de tempo nãomuito longo,
paranãosetornarexaustivoefacilitarasuarealizaçãosistemáticapelamulher.Em
gestaçãodebaixorisco,oregistrodiáriodosmovimentosfetaispodeseriniciado
a partir de 34 semanas de idade gestacional. Existem vários métodos descritos
(verGestação de Alto Risco.Manual Técnico,MS, 2000). Ométodo a seguir é
recomendadoporsuapraticidade.

MÉTODODEREGISTRODIÁRIODEMOVIMENTOSFETAIS(RDMF)

 Ométododescrito já foi testadoe éutilizadoemvários serviços.Agestante
recebeasseguintesorientações:

•Escolherumperíodododiaemquepossaestarmaisatentaaosmovimentos
fetais;

•Alimentar-sepreviamenteaoiníciodoregistro;

•Sentar-secomamãosobreoabdômen;

•Registrarosmovimentosdofetonosespaçosdemarcadospeloformulário,
anotandoohoráriodeinícioedetérminodoregistro(Quadro5).
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 A contagem dosmovimentos é realizada por períodomáximo de uma hora.
Casoconsigaregistrarseismovimentosemmenostempo,nãoénecessáriomantera
observaçãoduranteumahoracompleta.Entretanto,seapósumahora,nãofoicapaz
decontar seismovimentos,deverá repetiroprocedimento.Senapróximahoranão
sentir seismovimentos, deveráprocurar imediatamente aunidadede saúde.Assim,
considera-secomo“inatividadefetal“oregistrocommenosdeseismovimentospor
hora,emduashorasconsecutivas.

 Parafavoreceracooperaçãomaternaemrealizaroregistrodiáriodosmovimentos
fetais,é importantequeagestanterecebaorientaçõesadequadasquantoà importância
daatividadedofetonocontroledeseubem-estar.Outrofatorqueinterferenaqualidade
doregistroéoestímuloconstantedadoacadaconsultadepré-natalpeloprofissionalde
saúde.

REGISTRODIÁRIODAMOVIMENTAÇÃOFETAL

QUADRO5–FORMULÁRIOPARAREGISTRODIÁRIODEMOVIMENTOSFETAIS

 1º–Alimentar-seantesdecomeçaroregistro;
 2º–Emposiçãosemi-sentada,comamãonoabdômen;
 3º–Marcarohoráriodeinício;
 4º–Registrarseismovimentosemarcarohoráriodoúltimo;
 5º–Se,emumahora,obebênãomexerseisvezes,parardecontarosmovimentos.
 Repetiroregistro.Sepersistiradiminuição,procuraraunidadedesaúde.

Dia Horárioinício MovimentosfetaisHoráriotérmino
 1 2 3 4 56

TÉCNICADEAPLICAÇÃODOTESTEDEESTÍMULOSONOROSIMPLIFICADO(TESS)

 1.Materialnecessário:

  •Sonardoppler;
  •BuzinaKobo(buzinadebicicleta).
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 2.Técnica:

•Colocaramulheremdecúbitodorsalcomacabeceiraelevada(posiçãode
Fowler);

•Palparopólocefálico;

•AuscultarosBCFporquatroperíodosde15segundosecalcularamédia
(Obs.:nãodeveestarcomcontraçãouterina);

•Realizaroestímulosonoro,colocandoabuzinasobreopólocefálicofetal
comligeiracompressãosobreoabdômenmaterno(aplicaroestímuloentre
três e cinco segundos ininterruptos). Durante a realização do estímulo,
deve-seobservaroabdômenmaterno,procurandoidentificarmovimentos
fetaisvisíveis;

• Imediatamente após o estímulo, repetir a ausculta dos BCF por novos
quatroperíodosde15segundoserefazeramédiadosbatimentos.

 3.Interpretaçãodoresultado:

•Testepositivo:presençadeaumentomínimode15batimentosemrelação
àmedida inicial, ou presença demovimentos fetais fortes e bruscos na
observaçãodoabdômenmaternodurantearealizaçãodoestímulo;

•Testenegativo:ausênciaderespostafetal identificadatantopelafaltade
aumentodosBCFquantopelafaltademovimentosfetaisativos.Oteste
deveráserrealizadoduasvezes,comintervalode,pelomenos,dezminutos
paraseconsiderarnegativo.

 Na presença de teste simplificado negativo e/ou desaceleração da freqüência
cardíaca fetal,está indicadaautilizaçãodemétodomaisapuradoparaavaliaçãoda
vitalidade fetal.Referiragestanteparaumníveldemaior complexidadeoupronto-
atendimentoobstétrico.

 8.6VERIFICAÇÃODAPRESENÇADEEDEMA

 Objetivo:detectarprecocementeaocorrênciadeedemapatológico.

DETECÇÃODEEDEMA

 Nosmembrosinferiores:

•Posicionaragestanteemdecúbitodorsalousentada,semmeias;

•Pressionarapelenaalturadotornozelo(regiãoperimaleolar)enaperna,
noníveldoseuterçomédio,faceanterior(regiãopré-tibial).
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 Naregiãosacra:

•Posicionaragestanteemdecúbitolateralousentada;

•Pressionar a pele, por alguns segundos, na região sacra, com o dedo
polegar. O edema fica evidenciado mediante presença de depressão
duradouranolocalpressionado.

 Nafaceeemmembrossuperiores:

  •Identificarapresençadeedemapelainspeção.
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QUADRO6–AVALIAÇÃODAPRESENÇADEEDEMA

Achado Anote Conduta

Edemaausente - •Acompanharagestanteseguindoo
  calendárioderotina

Apenasedemadetornozelo  •Verificarseoedemaestárelacionado:
semhipertensãoouaumento + –àpostura
súbitodepeso  –aofimdodia
  –aoaumentodatemperatura
  –aotipodecalçado
  

  •Orientarrepousoemdecúbitolateral
  esquerdo
Edemalimitadoaosmembros  •Verificarapresençadesinais/sintomasde
inferiores,porémnapresença  pré-eclâmpsiagraveeinterrogarsobreos
dehipertensãoouganhode ++ movimentosfetais 
pesoaumentadoe/ou  •Marcarretornoemsetedias,naausência
deproteinúria+(urinaI)  desintomas
  •Deveseravaliadaeacompanhadapelo
  médicodaunidade
  •Encaminharparaserviçodealtorisco
  

Edemageneralizado  •Gestantederiscoemvirtudedesuspeita
(face,troncoemembros),  depré-eclâmpsiaououtrasintercorrências
ouquejásemanifestaao  •Deveseravaliadapelomédicodaunidade
acordaracompanhadoou +++ eencaminhadaparaserviçodealto
nãodehipertensãoou  risco
aumentosúbitodepeso  
 

EdemaunilateraldeMMII,  Suspeitadeprocessostrombóticos
comdore/ousinais  (tromboflebites,TVP).Deveseravaliada
flogísticos  pelomédicodaunidadeeencaminhada
  paraserviçodealtorisco
  
 

 8.7OPREPARODASMAMASPARAOALEITAMENTO

 Conhecer os aspectos relacionados à prática do aleitamentomaterno é fator
fundamental, no sentido de colaborar para que mãe e criança possam vivenciar a
amamentaçãodeformaefetivaetranqüila,recebendodoprofissionalasorientações
necessáriaseadequadasparaoseuêxito.
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 Pensando que amulher passa por longo período de gestação até que possa
concretamenteamamentarseufilho,entende-sequeopreparoparaaamamentação
deva ser iniciado ainda no período de gravidez. É importante, no caso de gestante
adolescente, que a abordagem seja sistemática e diferenciada, por estar em etapa
evolutivadegrandesmodificaçõescorporais,quesãoacrescidasdaquelasreferentesà
gravidezequepodemdificultaraaceitaçãodaamamentação.

 Duranteoscuidadosnopré-natal,é importanteconversarsobreasvantagens
da amamentação para a mulher, criança, família e comunidade, além de garantir
orientaçõessobreomanejodaamamentação.

ALGUMASVANTAGENSDAAMAMENTAÇÃO

 Paraamulher:

•Fortaleceovínculoafetivo;

•Favoreceainvoluçãouterinaereduzoriscodehemorragia;

•Contribuiparaoretornoaopesonormal;

•Contribuiparaoaumentodointervaloentregestações.

 Paraacriança:

  •Éumalimentocompleto,nãonecessitandodenenhumacréscimoatéos
  seismesesdeidade;

  •Facilitaaeliminaçãodemecônioediminuiaincidênciadeicterícia;

  •Protegecontrainfecções;

  •Aumentaovínculoafetivo;

  •Diminuiaschancesdedesenvolvimentodealergias.

 Paraafamíliaeasociedade:

  •Élimpo,prontoenatemperaturaadequada;

  •Diminuiasinternaçõeseseuscustos;

  •Égratuito.
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MANEJODAAMAMENTAÇÃO

 Osucessodoaleitamentomaternoestárelacionadoaoadequadoconhecimento
quantoàposiçãodamãeedobebêeàpegadaregiãomamiloareolar.

Posição:

 Éimportanterespeitaraescolhadamulher,poiseladeverásesentirconfortável
erelaxada.Dessemodo,aamamentaçãopodeacontecernasposiçõessentada,deitada
ouempé.Oposicionamentodacriançadeveserorientadonosentidodegarantiro
alinhamentodocorpodeformaamanterabarrigadacriançajuntoaocorpodamãe
e,assim,facilitaracoordenaçãodarespiração,sucçãoedeglutição.

Pega:

 A pega correta acontece quando o posicionamento é adequado e permite
quea criançaabraabocade formaa conseguir abocanharquase toda,ou toda,a
regiãomamiloareolar.Dessemodo,épossívelgarantira retiradaadequadade leite
dopeito, capazdeproporcionar confortopara amulher e adequado crescimentoe
desenvolvimentodacriança.

PREPARANDOASMAMASPARAOALEITAMENTO

•Avaliarasmamasnaconsultadepré-natal;

•Orientaragestanteausarsutiãduranteagestação;

• Recomendar banhos de sol nas mamas por 15 minutos, até 10 horas da
manhãouapósas16horas,oubanhosdeluzcomlâmpadasde40watts,a
cercadeumpalmodedistância;

• Esclarecer que o uso de sabões, cremes ou pomadas nomamilo deve ser
evitado;

• Orientar que a expressão do peito (ou ordenha) durante a gestação
paraaretiradadocolostroestácontra-indicada.

 É importante identificar os conhecimentos, as crenças e as atitudes que a
gestantepossuiemrelaçãoàamamentação,quetipodeexperiênciapossuiouse já
vivencioualgumavezaamamentação.Alémdisso,éimportantetambémofereceràs
gestantesoportunidadesdetrocadeexperiências,pormeiodereuniõesdegrupoque
objetiveminformarasvantagenseomanejoparafacilitaraamamentação.
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 De acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, é
critério fundamental para o acompanhamento pré-natal a solicitação dos seguintes
exames:

•GruposangüíneoefatorRh(quandonãorealizadoanteriormente);

•Sorologiaparasífilis(VDRL);

•UrinatipoI;

•Hemoglobinaehematócrito(Hb/Ht);

•Glicemiadejejum;

•Testeanti-HIVcomaconselhamentopré-testeeconsentimentodamulher;

•SorologiaparahepatiteB(HBsAg),sedisponível;

•Sorologiaparatoxoplasmose,sedisponível;

•Colpocitologiaoncótica,quandoindicada.

INTERPRETAÇÃODOSRESULTADOSECONDUTAS

 9.1TIPAGEMSANGÜÍNEA/FATORRh

•FatorRhpositivo:escrevernocartãooresultadoeinformaràgestante
sobreseutiposangüíneo;

•FatorRhnegativoeparceirocomfatorRhpositivoe/oudesconhecido:
solicitar testedeCoombs indireto. Seo resultado for negativo, repeti-lo
em torno da 30ª semana. Quando o Coombs indireto for positivo,
encaminharagestanteaopré-nataldealtorisco.

 9.2SOROLOGIAPARASÍFILIS(VDRL)

•VDRLnegativo:escrevernocartãoeinformaràgestantesobreoresultado
do exame e o significado da negatividade, orientando-a para o uso de
preservativo (masculino ou feminino). Repetir o exame em torno da 30ª
semana,nomomentodopartoouemcasodeabortamento,emvirtude
dosriscossemprepresentesdeinfecção/reinfecção;

INTERPRETAÇÃODOSEXAMES
LABORATORIAISECONDUTAS 9
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•VDRLpositivo:solicitartestagemdo(s)parceiro(s)eotesteconfirmatório
(FTA-AbsouMHATP),semprequepossível.Seotesteconfirmatóriofor
"nãoreagente",descartarahipótesedesífiliseconsiderarapossibilidade
dereaçãocruzadapelagravidezeoutrasdoenças,comolúpus,eencaminhar
agestanteparaconsultacomespecialista.Seotesteconfirmatóriofor
"reagente",odiagnósticodesífilisestáafirmado,devendoser instituído
o tratamento e o acompanhamento, segundo esquemadescrito no item
13.10.

• Na impossibilidade de se realizar teste confirmatório em tempo hábil, e
ahistóriapassadade tratamentonãopuder ser resgatada,consideraro
resultadopositivoemqualquertitulaçãocomosífilisematividade.
O tratamento será instituído imediatamente à mulher e a seu(s)
parceiro(s) sexual(ais) na dosagem e periodicidade adequadas
correspondenteasífilistardialatentedetempoindeterminado.

 9.3URINATIPOI

 Valorizarapresençadosseguintescomponentes:

• Proteínas: “traços” sem sinais clínicos de pré-eclâmpsia (hipertensão,
ganhodepeso)–repetirem15dias;“positivo”napresençadehipertensão
–pré-eclâmpsia leve.Orientar repousoe controledemovimentos fetais,
alertarparaapresençadesinaisclínicos,sepossívelsolicitarproteinúriaem
urinade24horaseagendarretornoem,nomáximo,setedias;e“maciça”
referirimediatamenteaopré-nataldealtorisco;

•Bactérias/leucócitos/piócitossemsinaisclínicosdeinfecçãodotrato
urinário:deve-sesolicitaruroculturacomantibiogramaeagendarretorno
maisprecocequeohabitualpararesultadodoexame.Seoresultadofor
positivo,tratarsegundooitem13.9;

•Hemáceasseassociadasàbacteriúria:procederdamesmaformaqueo
anterior.Sehematúriaisolada,excluirsangramentogenitalereferirpara
consultaespecializada;

•Cilindros:referiraopré-nataldealtorisco.

9.4HEMATIMETRIA–DOSAGEMDEHEMOGLOBINAEHEMATÓCRITO

•Hemoglobina≥11g/dl:ausênciadeanemia.Manterasuplementação
de 40 mg/dia de ferro elementar e 5 mg  de ácido fólico, a partir da
20ª semana,devidoàmaior intolerânciadigestivano iníciodagravidez.
Recomenda-seingestãoumahoraantesdasrefeições.

•Hemoglobina<11g/dle>8g/dl:diagnósticodeanemialeveamoderada.
Solicitar exame parasitológico de fezes e tratar parasitoses, se presentes,
segundoo item13.16.Prescrever sulfato ferrosoemdosede tratamentode
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anemiaferropriva(120a240mgdeferroelementar/dia),detrêsaseisdrágeas
desulfatoferroso/dia,viaoral,umahoraantesdasprincipaisrefeições.

SULFATOFERROSO:umcomprimido=200mg,oquecorrespondea40mgde
ferroelementar.

 Repetir o exame em 60 dias. Se os níveis estiverem subindo, manter o
tratamentoatéahemoglobinaatingir11g/dl,quandodeverásermantidaadosede
suplementação(60mgaodia),erepetiroexameemtornoda30ªsemana.Seosníveis
dehemoglobinapermaneceremestacionáriosouemqueda,referiragestanteaopré-
nataldealtorisco.


•Hemoglobina<8g/dl:diagnósticodeanemiagrave.Agestantedeveser
referidaimediatamenteaopré-nataldealtorisco.

 9.5GLICEMIADEJEJUM

 A dosagemdaglicemia de jejumé o primeiro teste para avaliaçãodo estado
glicêmicodagestante.Oexamedeve ser solicitadoa todasasgestantesnaprimeira
consulta do pré-natal, como teste de rastreamento para o diabetes mellitus
gestacional(DMG),independentementedapresençadefatoresderisco.Oresultado
deve ser interpretado segundo o esquema a seguir. Se a gestante está no primeiro
trimestre, a glicemia de jejum auxilia a detectar alterações prévias da tolerância à
glicose.

RASTREAMENTODODIABETESGESTACIONAL

 *Em caso de forte suspeita clínica ou nos casos de rastreamento positivo,
continuarainvestigação,conformeitem13.6.

Glicemiadejejum
1ªconsulta

Glicemiadejejum
apósa20ª
semana

Rastreamento
negativo*

Rastreamento
positivo

Rastreamento
positivo

<85mg/dl

<85mg/dl ≥85mg/dl

≥85mg/dl
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9.6TESTEANTI-HIV

 Devesersempreoferecidoeacompanhadodoaconselhamentopréepós-
teste,emboraadecisãoderealizar,ounão,sejadamulher.Oaconselhamento
pré-teste está descrito no item 6.1. Com o resultado do exame em mãos, o
profissional de saúde (que também deverá estar capacitado para aconselhar
adolescentes),faráoaconselhamentopós-teste,conformesegue.

•Resultadonegativo:esseresultadopoderásignificarqueamulhernão
está infectada ou que foi infectada tão recentemente que não houve
tempoparaseuorganismoproduziranticorposemquantidadequepossa
ser detectadapelo teste utilizado (janela imunológica).Nesses casos, a
necessidadedenovotestepoderáserconsideradapeloprofissional,com
base nas informações colhidas durante o processo de aconselhamento
pré-teste. Diante dessa suspeita, o teste anti-HIV deverá ser repetido
entre 30 e 90 dias, orientando-se amulher e seu parceiro para o uso
depreservativo(masculinooufeminino)emtodasasrelaçõessexuais.O
profissionaldesaúdedeverácolocar-seàdisposiçãodamulher, sempre
quenecessário,paraprestaresclarecimentoesuporteduranteointervalo
detempoquetranscorreráatéarealizaçãodanovatestagem.

 Emtodososcasos,oprofissionaldeverá:
–discutirosignificadodoresultado;
–reforçarasinformaçõessobreosmodosdetransmissãodoHIV,deoutras
DSTeasmedidaspreventivas;

–reforçarainformaçãodequetestenegativonãosignificaprevenção,nem
imunidade;

–informarqueotestedeveserrepetidoacadanovagestação.

•Resultadoindeterminado:esseresultadopoderásignificarfalsopositivo
ou verdadeiro positivo de infecção recente, cujos anticorpos anti-HIV
circulantes não estão, ainda, em quantidade suficiente para serem
detectados pelo teste utilizado. Nessa situação, o teste deverá ser
repetidoem30dias,orientando-seamulhereseuparceiroparaousode
preservativo(masculinooufeminino)emtodasasrelaçõessexuais.Diante
desseresultado,oprofissionaldeverá:
–discutirosignificadodoresultado;
–encorajarparaanovatestagem,oferecendoapoioemocionalsempre
quesefizernecessário;

–orientarparaprocuraroserviçodesaúde,casosurjamsinaisesintomas
nãoatribuíveisàgestação;

–reforçarsobreasmedidasparaprevençãodoHIVedeoutrasDST.

 Nota: se a gestante se enquadrar em um dos seguintes critérios de
vulnerabilidade(portadoradealgumaDSTeusuáriaouparceiradeusuário
de drogas injetáveis em prática de sexo inseguro) e tiver o resultado da
nova testagem negativa, o exame deve ser repetido no final da gestação
(36ªe37ªsemanas)ounomomentodainternaçãoparaoparto(testerápido
anti-HIV).
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•Resultadopositivo:diantedesseresultado,oprofissionaldeverá:
– discutir o significado do resultado, ou seja, reforçar a informação
de que estar infectada pelo HIV não significa portar a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (aids), que é o estágio avançado da
infecção,equeexistemremédiosparacontrolarainfecçãomaternae
reduzirmuitoapossibilidadedetransmissãoparaobebê,devendo,para
isso, amãe ser avaliadaemedicadaadequadamenteporprofissional
especializadonaassistênciaapessoasportadorasdoHIV.

 9.7SOROLOGIAPARAHEPATITEB(HBsAg)

 Recomenda-se, sempre que possível, a triagem para a hepatite B. O HBsAg
– antígenode superfíciedo vírusdahepatiteB (VHB) – éoprimeiromarcadorque
aparecenocursodainfecçãoagudapeloVHBedesaparececomacura.Suapersistência
pormaisde6meseséindicativadehepatitecrônica.Portanto,HBsAgpositivoindica
presençadeinfecçãopeloVHB,podendoseragudaoucrônica.

 9.8SOROLOGIAPARATOXOPLASMOSE

 Recomenda-se,semprequepossível,atriagemparatoxoplasmosepormeioda
detecçãodeanticorposdaclasseIgM(Elisaouimunofluorescência).EmcasodeIgM
positiva,significadoençaativaeotratamentodeveserinstituído.
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 O tétanoneonatal, também conhecido como“mal de sete dias” ou“tétano
umbilical”,éumadoençaaguda,grave,nãotransmissíveleimunoprevenível,causada
peloClostridiumtetani,queacometerecém-nascidos,geralmentenaprimeirasemana
devidaounosprimeiros15dias.

 O problema ocorre por contaminação durante a secção do cordão umbilical,
comusodesubstânciaseinstrumentoscontendoesporosdobaciloe/oupelafaltade
higienenoscuidadoscomorecém-nascido.

 Aprevençãodo tétanoneonatal sedápormeiodagarantiadeatençãopré-
nataldequalidadecomvacinaçãodasgestantes,doatendimentohigiênicoaoparto,
comusodematerial estéril parao cortee clampeamentodocordãoumbilical edo
curativodocotoumbilical,utilizandosoluçãodeálcoola70%.

 Vacinação da gestante: a vacinação dasmulheres em idade fértil (10 a 49
anos), gestantes e não gestantes, é medida essencial para a prevenção do tétano
neonatal. Deve ser realizada coma vacina dupla tipo adulto (dT – contra a difteria
e o tétano) nas mulheres que não têm vacinação prévia ou têm esquema vacinal
incompleto. De acordo com protocolo do PHPN, a gestante pode ser considerada
imunizadacom,nomínimo,duasdosesdavacinaantitetânica,sendoqueasegunda
dosedeveserrealizadaaté20diasantesdadataprováveldoparto.


QUADRO7–ESQUEMASBÁSICOSDEVACINAÇÃO

Observarhistóriadeimunização  Conduta
antitetânicacomprovadapelo
cartãodevacina

Semnenhumadoseregistrada Iniciaroesquemavacinalomais
 precocementepossível,independentemente
 daidadegestacional,comtrêsdoses,com
 intervalode60diasou,nomínimo,30dias


Menosdetrêsdoses Completarastrêsdosesomais
 precocementepossível,comintervalode 
 60diasou,nomínimo,30dias

Trêsdosesoumais,sendoaúltima Nãoénecessáriovacinar
dosehámenosdecincoanos

Trêsdosesoumais,sendoaúltima Umadosedereforço
dosehámaisdecincoanos
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 Caso a gestante não complete seu esquemadurante a gravidez, esse deverá
sercompletadonopuerpérioouemqualqueroutraoportunidade(“PrimeiraSemana
deSaúde Integral“,consultapuerperal,quando levaro recém-nascidopara iniciaro
esquemabásicodevacinação,ouemqualqueroutromomento).

 É de extrema importância que o profissional investigue a história pregressa
de vacinação para proceder à administração de doses subseqüentes; entretanto, a
imunização somentedeverá ser consideradacomaapresentaçãodocomprovante–
cartãodevacina.Casoagestantejátenhatomadoalgumadosedevacina,recomenda-
seacontinuaçãodoesquemavacinal,aplicando-seasdosesquefaltamparaconclusão
deste,independentementedomomentoemquefoiaplicadaaúltimadose.

 Foradagravidez,adosedereforçodeveseradministradaacadadezanos.Em
casodenovagestação,deveráserobservadooesquemadoQuadro7.Oobjetivoa
seratingidoéavacinaçãode100%dasmulheresem idade fértil (gestantesenão-
gestantes).

 Eventosadversos

 Casoocorrameventosadversosàvacina,estespodemmanifestar-senaformade
dor,calor,vermelhidão,edemaouenduraçãolocal,oufebrículadeduraçãopassageira,
podendoocasionarmal-estargeral.

 Acontinuidadedoesquemadevacinaçãoestácontra-indicadaquandohouver
reação de hipersensibilidade (reação anafilática) após a administração de qualquer
dose.

CONDUTASNAS
QUEIXASMAISFREQÜENTES
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 As alterações fisiológicas da gravidez produzem manifestações sobre o
organismodamulherque,muitas vezes, sãopercebidas como“doenças”.Cabeao
profissionalde saúdeacorreta interpretaçãoeadevidaorientaçãoàmulher, sema
banalizaçãodesuasqueixas.

 As orientações a seguir são válidas para os casos em que os sintomas são
manifestações ocasionais e transitórias, não refletindo, geralmente, doenças clínicas
mais complexas. A maioria dos sintomas e sinais diminui e/ou desaparece com
orientaçõesalimentares,posturaise,namaioriadasvezes,semousodemedicamentos,
quedevemserevitadosaomáximo.

 1.Náuseas,vômitosetonturas:

•Explicarqueessessãosintomascomunsnoiníciodagestação;

•Orientaramulherpara:alimentaçãofracionada(seisrefeiçõeslevesaodia);
evitarfrituras,gordurasealimentoscomcheirosfortesoudesagradáveis;
evitar líquidos durante as refeições, dando preferência à ingestão nos
intervalos;ingeriralimentossólidosantesdelevantar-sepelamanhã;

•Agendarconsultamédicaparaavaliaranecessidadedeusarmedicamentos
oureferiraopré-nataldealtorisco,emcasodevômitosfreqüentes;

•Noscasosemqueessasmedidasnãoforemefetivas,reportaraoitem13.1
(hiperêmese).

 2.Pirose(azia):

 Orientaragestantepara:

•Alimentaçãofracionada,evitandofrituras;

• Evitar café, chá preto, mates, doces, alimentos gordurosos, picantes e
irritantesdamucosagástrica,álcoolefumo.

 Obs.: em alguns casos, a critério médico, a gestante pode fazer uso de
medicamentosantiácidos.

 3.Sialorréia(salivaçãoexcessiva):

•Explicarqueesseéumsintomacomumnoiníciodagestação;

•Orientaralimentaçãosemelhanteàindicadaparanáuseasevômitos;

CONDUTASNAS
QUEIXASMAISFREQÜENTES 11
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•Orientaragestanteparadeglutirasalivaetomarlíquidosemabundância
(especialmenteemépocasdecalor).

 4.Fraquezasedesmaios:

•Orientaragestanteparaquenãofaçamudançasbruscasdeposiçãoeevite
ainatividade;

• Indicar alimentação fracionada, evitando jejum prolongado e grandes
intervalosentreasrefeições;

• Explicar à gestante que sentar com a cabeça abaixada ou deitar em
decúbitolateral,respirandoprofundaepausadamente,melhoraasensação
defraquezaedesmaio.

 5.Dorabdominal,cólicas,flatulênciaeobstipaçãointestinal:

•Certificar-sedequenãosejamcontraçõesuterinas;

•Seagestanteapresentarflacidezdaparedeabdominal,sugerirexercícios
apropriados;

•Sehouverflatulência(gases)e/ouobstipaçãointestinal:
–orientaralimentaçãoricaemfibras:consumodefrutaslaxativasecom
bagaço,verduras,depreferênciacruas,ecereaisintegrais;

–recomendarqueaumenteaingestãodeáguaeevitealimentosdealta
fermentação;

– recomendar caminhadas, movimentação e regularização do hábito
intestinal;

–solicitarexameparasitológicodefezes,senecessário.

 6.Hemorróidas:

Recomendaràgestante:

• Alimentação rica em fibras, a fim de evitar a obstipação intestinal. Se
necessário,prescreversupositóriosdeglicerina;

• Não usar papel higiênico colorido ou áspero (molhá-lo) e fazer higiene
perianalcomáguaesabãoneutro,apósevacuação;

•Fazerbanhosdevaporoucompressasmornas;

•Agendarconsultamédica,casohajadorousangramentoanalpersistente.

 7.Corrimentovaginal:

•Explicarqueaumentodefluxovaginalécomumnagestação;
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•Não prescrever cremes vaginais, desde que não haja diagnóstico de
infecção vaginal. A presença de fluxo vaginal pode estar relacionada a
complicaçõesconsideráveis,comoroturaprematurademembranas,parto
prematuroouendometritepós-parto,entreoutras;

•Odiagnósticopodeserclínicoeosachadosmaiscomunssão:
–pruridovulvarepresençadeconteúdovaginalcomplacasesbranquiçadas
eaderidasàparedevaginal–candidíase.Tratar,preferencialmente,com
antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: miconazol,
terconazol, clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar
tratamentosistêmico;

– secreção vaginal abundante, cinza-esverdeada, com odor fétido –
vaginosebacterianae/outricomoníase.Tratarcommetronidazoltópico
(uma aplicação vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol
250mg,VO,de8/8horasporsetediasousecnidazol2g,VO,emdose
única)apósoprimeirotrimestre.

•Seforpossível,deve-sesolicitaranálisemicroscópicadasecreçãovaginal
com exames: a fresco, com KOH10%, ou pelo método de Gram. Os
seguintesachadossugeremosrespectivosdiagnósticos:
–clue-cells(células-chave)oufloravaginalescassaouausente:vaginose
bacteriana;

–microorganismosflageladosmóveis:tricomoníase;
–hifasouesporosdeleveduras:candidíase.

•Emoutros casos, ver condutasnoManualdeTratamentoeControlede
DoençasSexualmenteTransmissíveis/DST-Aids/MS.

 8.Queixasurinárias:

•Explicarque,geralmente,oaumentodafreqüênciademicçõesécomumno
inícioenofimdagestação(aumentodoúteroecompressãodabexiga);

•SolicitarexamedeurinatipoIeorientarsegundooresultado.

 9.Faltadearedificuldadepararespirar:

 Esses sintomas são freqüentes na gestação, em decorrência do aumento do
úteroouansiedadedagestante:

•Recomendarrepousoemdecúbitolateralesquerdo;

•Ouviragestanteeconversarsobresuasangústias,seforocaso;

• Estar atento para outros sintomas associados e para achados no exame
cardiopulmonar.Agendaraconsultamédica,casohajadúvidaoususpeita
deproblemaclínico.
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 10.Dornasmamas:

•Recomendarousoconstantedesutiãcomboasustentação,apósdescartar
qualqueralteraçãonoexamedasmamas;

•Nãoperderaoportunidadedeorientarparaopreparodasmamasparaa
amamentação.

 11.Dorlombar(doresnascostas):

 Recomendaràgestante:

•Correçãodeposturaaosentar-seeaoandar;

•Usodesapatoscomsaltosbaixoseconfortáveis;

•Aplicaçãodecalorlocal;

•Eventualmente, usar analgésico (se não for contra-indicado), por tempo
limitado.

 12.Cefaléia(dordecabeça):

• Afastar hipertensão arterial e pré-eclâmpsia (se idade gestacionalmaior
que24semanas);

•Conversarcomagestantesobresuastensões,conflitosetemores;

•Eventualmente,prescreveranalgésico(acetaminofen),portempolimitado;

•Referiràconsultamédica,sepersistirosintoma.

 13.Sangramentonasgengivas:

•Recomendarousodeescovadedentemaciaeorientara prática de
massagemnagengiva;

•Agendaratendimentoodontológico,semprequepossível.

 14.Varizes:

 Recomendaràgestante:

•Nãopermanecermuitotempoempéousentada;

•Repousar(20minutos),váriasvezesaodia,comaspernaselevadas;

•Não usar roupas muito justas e, se possível, utilizar meia-calça elástica
paragestante.
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 15.Câimbras:

Recomendaràgestante:

•Massagearomúsculocontraídoedoloridoeaplicarcalorlocal;

•Aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio, cálcio e
vitaminaB1;

•Evitarexcessodeexercícios.

 16.Cloasmagravídico(manchasescurasnorosto):

•Explicarqueécomumnagravidezequecostumadiminuiroudesaparecer,
emtempovariável,apósoparto;

•Recomendaranão-exposiçãodorostodiretamenteaosol;

•Recomendarousodefiltrosolartópico,sepossível.

 17.Estrias:

•Explicarquesãoresultadodadistensãodostecidosequenãoexistemétodo
eficazdeprevenção.Asestrias,queno inícioapresentamcorarroxeada,
tendem,comotempo,aficardecorsemelhanteàdapele;

• Ainda que controversas, podem ser utilizadas massagens locais, com
substânciasoleosas,natentativadepreveni-las.
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 A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas
primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.
Recomenda-seumavisitadomiciliarnaprimeirasemanaapósaaltadobebê.Casoo
RNtenhasidoclassificadocomoderisco,essavisitadeveráacontecernosprimeiros3
diasapósaalta.Oretornodamulheredorecém-nascidoaoserviçodesaúde,de7a
10diasapósoparto,deveserincentivadodesdeopré-natal,namaternidadeepelos
agentescomunitáriosdesaúdenavisitadomiciliar.

 Objetivos:

•Avaliaroestadodesaúdedamulheredorecém-nascido;

•Orientareapoiarafamíliaparaaamamentação;

•Orientaroscuidadosbásicoscomorecém-nascido;

•Avaliarinteraçãodamãecomorecém-nascido;

•Identificarsituaçõesderiscoouintercorrênciaseconduzi-las;

•Orientaroplanejamentofamiliar.

 Umavezqueboapartedassituaçõesdemorbidadeemortalidadematerna
e neonatal acontecem na primeira semana após o parto, o retorno da mulher
e do recém-nascido ao serviço de saúde deve acontecer logo nesse período.
Osprofissionaiseosserviçosdevemestaratentosepreparadosparaaproveitara
oportunidadedecontatocomamulhereorecém-nascidonaprimeirasemanaapós
opartopara instituir todoocuidadoprevistoparaa“PrimeiraSemanadeSaúde
Integral”.

 “PrimeiraSemanadeSaúdeIntegral”–açõesaseremdesenvolvidas

 AcolhimentodamulheredoRNporprofissionaldesaúdehabilitado:

•Apresentar-se,perguntaronomedamulheredorecém-nascidoeatendê-
loscomrespeitoegentileza;

•Escutaroqueamulhertemadizer,incluindopossíveisqueixas,estimulando-
aafazerperguntas;

•Informarsobreospassosdaconsultaeesclarecerdúvidas.

ATENÇÃONOPUERPÉRIO 12
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AÇÕESEMRELAÇÃOÀPUÉRPERA


 Anamnese

 Verificarocartãodagestanteouperguntaràmulhersobre:

•Condiçõesdagestação;

•Condiçõesdoatendimentoaopartoeaorecém-nascido;

•Dadosdoparto(data;tipodeparto;secesárea,qualaindicação);

• Se houve alguma intercorrência na gestação, no parto ou no pós-parto
(febre,hemorragia,hipertensão,diabetes,convulsões,sensibilizaçãoRh);

•SerecebeuaconselhamentoerealizoutestagemparasífilisouHIVdurante
agestaçãoe/ouparto;

•Usodemedicamentos(ferro,ácidofólico,vitaminaA,outros).

Perguntarcomosesenteeindagarsobre:

• Aleitamento (freqüência das mamadas – dia e noite –, dificuldades
na amamentação, satisfação do RN com as mamadas, condições das
mamas);

•Alimentação,sono,atividades;

•Dor,fluxovaginal,sangramento,queixasurinárias,febre;

• Planejamento familiar (desejode termais filhos, desejodeusarmétodo
contraceptivo,métodosjáutilizados,métododepreferência);

•Condições psicoemocionais (estado de humor, preocupações, desânimo,
fadiga,outros);

•Condições sociais (pessoas de apoio, enxoval do bebê, condições para
atendimentodenecessidadesbásicas).

Avaliaçãoclínico-ginecológica:

•Verificardadosvitais;

•Avaliaroestadopsíquicodamulher;

•Observarestadogeral:pele,mucosas,presençadeedema,cicatriz(parto
normalcomepisiotomiaoulaceração/cesárea)emembrosinferiores;
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•Examinar mamas, verificando a presença de ingurgitamento, sinais
inflamatórios,infecciososoucicatrizesquedificultemaamamentação;

•Examinar abdômen, verificando a condição do útero e se há dor à
palpação;

•Examinarperíneoegenitaisexternos(verificarsinaisdeinfecção,presença
ecaracterísticasdelóquios);

• Verificar possíveis intercorrências: alterações emocionais, hipertensão,
febre,dorembaixo-ventreounasmamas,presençade corrimentocom
odor fétido, sangramentos intensos. No caso de detecção de alguma
dessasalterações,solicitaravaliaçãomédicaimediata,casooatendimento
estejasendofeitoporoutroprofissionaldaequipe;

•Observarformaçãodovínculoentremãeefilho;

•Observareavaliaramamadaparagarantiadoadequadoposicionamento
epegadaaréola.Oposicionamentoerradodobebê,alémdedificultara
sucção,comprometendoaquantidadedeleiteingerido,éumadascausas
mais freqüentesdeproblemasnosmamilos.Emcasode ingurgitamento
mamário,maiscomumentreoterceiroeoquintodiapós-parto,orientar
quantoàordenhamanual,armazenamentoedoaçãodoleiteexcedentea
umBancodeLeiteHumano(casohajanaregião);

• Identificar problemas/necessidades da mulher e do recém-nascido, com
basenaavaliaçãorealizada.

Condutas

 •Orientarsobre:
–higiene,alimentação,atividadesfísicas;
–atividadesexual,informandosobreprevençãodeDST/Aids;
–cuidadocomasmamas,reforçandoaorientaçãosobreoaleitamento
(considerandoasituaçãodasmulheresquenãopuderemamamentar);

–cuidadoscomorecém-nascido;
–direitosdamulher(direitosreprodutivos,sociaisetrabalhistas).

•Orientarsobreplanejamentofamiliareativaçãodemétodocontraceptivo,
seforocaso:
–informaçãogeralsobreosmétodosquepodemserutilizadosnopós-
parto;

– explicação de como funciona o método da LAM (amenorréia da
lactação);

– seamulhernãodeseja,ounãopode,usaraLAM,ajudarnaescolha
deoutrométodo;

–disponibilização do método escolhido pela mulher com instruções
paraouso,oquedeveserfeitoseesteapresentarefeitosadversose
instruçõesparaoseguimento.
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•Aplicarvacinas,duplatipoadultoetrípliceviral,senecessário;

•Oferecertesteanti-HIVeVDRL,comaconselhamentopréepós-teste,paraas
puérperasnãoaconselhadasetestadasduranteagravidezeoparto;

•Prescrever suplementação de ferro: 40 mg/dia de ferro elementar, até três
mesesapósoparto,paramulheressemanemiadiagnosticada;

•Tratarpossíveisintercorrências;

•Registrarinformaçõesemprontuário;

•Agendarconsultadepuerpérioaté42diasapósoparto.

AÇÕESEMRELAÇÃOAORECÉM-NASCIDO

Naprimeiraconsulta:

• Verificar a existência da Caderneta de Saúde da Criança e, caso não haja,
providenciaraberturaimediata;

•VerificarseaCadernetadeSaúdedaCriançaestápreenchidacomosdados
damaternidade.Casonãoesteja,procurarverificarseháalgumainformação
sobre o peso, comprimento, apgar, idade gestacional e condições de
vitalidade;

•VerificarascondiçõesdealtadamulheredoRN;

•Observareorientaramamadareforçandoasorientaçõesdadasduranteopré-
natalenamaternidade,destacandoanecessidadedealeitamentomaterno
exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, não havendo necessidade de
oferecerágua,chá,ouqualqueroutroalimento;

•Observareavaliaramamadaparagarantiadeadequadoposicionamentoe
pegadaaréola;

•Observar a criança no geral: peso, postura, atividade espontânea, padrão
respiratório, estado de hidratação, eliminações e aleitamento materno,
ectoscopia, características da pele (presença de palidez, icterícia e cianose),
crânio, orelhas, olhos, nariz, boca, pescoço, tórax, abdômen (condições do
cotoumbilical),genitália,extremidadesecolunavertebral.Casosejadetectada
algumaalteração,solicitaravaliaçãomédicaimediatamente;

•IdentificaroRNderiscoaonascer
 Critériosprincipais:
–Baixopesoaonascer(menorque2.500g)
–Recém-nascidosquetenhamficadointernadosporintercorrênciasapóso
nascimento
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–Históriademortedecriança<5anosnafamília
–RNdemãeHIVpositivo

Critériosassociados:
Doisoumaisdoscritériosabaixo:
–Famíliaresidenteemáreaderisco
–RNdemãeadolescente(<16anos)
–RNdemãeanalfabeta
–RNdemãeportadoradedeficiênciaoudistúrbiopsiquiátricooudrogadição
queimpeçaocuidadodacriança

–RNdefamíliasemfontederenda
–RNmanifestamenteindesejado

 Obs.:casosejamidentificadosalgunsdessescritérios,solicitaravaliaçãomédica
imediatamente.

•Realizarotestedopezinhoeregistraroresultadonacadernetadacriança;

•Verificarseforamaplicadas,namaternidade,asvacinasBCGedehepatite
 B.Casonãotenhamsido,aplicá-lasnaunidadeeregistrá-lasnoprontuárioe
 naCadernetadeSaúdedaCriança.

•Agendaraspróximasconsultasdeacordocomocalendárioprevistopara 
 seguimentodacriança:2º;4º;6º;9º;12;18e24ºmêsdevida.


CONSULTAPUERPERAL(ATÉ42DIAS)

Atividades

 Caso a mulher e o recém-nascido já tenham comparecido para as ações da
primeirasemanadesaúdeintegral,realizaravaliaçãodascondiçõesdesaúdedamulher
edorecém-nascido;registrodasalterações;investigaçãoeregistrodaamamentação;
retornodamenstruaçãoeatividadesexual;realizaçãodasaçõeseducativasecondução
daspossíveisintercorrências.

 Passosparaaconsulta:

•Escutar a mulher, verificando como se sente, suas possíveis queixas e
esclarecendodúvidas;

•Realizaravaliaçãoclínico-ginecológica,incluindoexamedasmamas;

•Avaliaroaleitamento;

•Orientarsobre:
–higiene,alimentação,atividadesfísicas;

ManualPuerpério19/09/06.indd84 11/1/067:03:57PM



85

–atividadesexual,informandosobreprevençãodeDST/Aids;
–cuidadocomasmamas,reforçandoaorientaçãosobreoaleitamento
(considerandoasituaçãodasmulheresquenãopuderemamamentar);

–cuidadoscomorecém-nascido;
–direitosdamulher(direitosreprodutivos,sociaisetrabalhistas).

•Orientarsobreplanejamentofamiliareativaçãodemétodocontraceptivo
seforocaso:

 –informaçãogeralsobreosmétodosquepodemserutilizadosnopós-parto;
 –explicaçãodecomofuncionaométododaLAM(amenorréiada 
 lactação);
 –seamulhernãodeseja,ounãopode,usaraLAM,ajudarnaescolha
 deoutrométodo;
 –disponibilizaçãodométodoescolhidopelamulhercominstruções 
 paraouso,oquedeveserfeitoseesteapresentarefeitosadversos,e
 instruçõesparaoseguimento.

•Tratardepossíveisintercorrências.

 Casoamulhernãotenhacomparecidoparaconsultanaprimeirasemana
após o parto, realizar as ações previstas para a “Primeira Semana de Saúde
Integral”.

USODEMÉTODOANTICONCEPCIONALDURANTEALEITAMENTO

 A escolha dométododeve ser sempre personalizada. Para orientar o usode
métodos anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar: o tempo pós-parto, o
padrãodaamamentação,oretornoounãodamenstruação,ospossíveisefeitosdos
anticoncepcionaishormonaissobrealactaçãoeolactente.

 1. Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à
livre demanda, com amenorréia, está associada à diminuição da fertilidade. Porém,
esse efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre o retorno das
menstruações e/ou quandoo leitematerno deixa de ser o único alimento recebido
pelobebê,oqueocorrerprimeiro.Oefeitoinibidordafertilidade,queoaleitamento
exclusivocomamenorréiatem,podeserutilizadocomométodocomportamentalde
anticoncepção–LAM(métododaamenorréiadalactação).

 2. Quando o efeito inibidor da fertilidade produzido pelo LAM deixa de ser
eficiente (complementação alimentar ou retorno das menstruações) ou quando a
mulher deseja utilizar um outrométodo associado ao LAM, é preciso escolher um
métodoquenãointerfiranaamamentação.Nessescasos,deve-seprimeiroconsiderar
osmétodosnãohormonais–DIUemétodosdebarreira.

 3.ODIUpodeserinseridoimediatamenteapósoparto,ouapartirdequatro
semanas pós-parto. O DIU está contra-indicado para os casos que cursaram com
infecçãopuerperal,atétrêsmesesapósacura.
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 4.Ousodopreservativomasculinooufemininodevesersempreincentivado.
 5.Oanticoncepcionalhormonaloral sódeprogesterona (minipílula)podeser
utilizado pelamulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6
semanasdoparto.

 6.Oanticoncepcionalinjetáveltrimestral–acetatodemedroxiprogesterona150
mg/ml–podeserutilizadopelamulherqueestáamamentando.Oseuusodeveser
iniciadoapós6semanasdoparto.

 7. O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal não
devemserutilizadosemlactantes,pois interferemnaqualidadeequantidadedo
leitematernoepodemafetaradversamenteasaúdedobebê.

 8.Osmétodoscomportamentais–tabelinha,mucocervical,entreoutros–só
poderãoserusadosapósaregularizaçãodociclomenstrual.

DIFICULDADESCOMOALEITAMENTONOPERÍODOPUERPERAL

 Nasconversascomasgestantes,érecomendávelorientarsobreaprevenção
desituaçõesdedificuldadesomenteseessesassuntosforemcitadosporelas.

 1.Pegaincorretadomamilo

 A pega incorreta da região mamilo-areolar faz com que a criança não
consiga retirar leite suficiente, levandoaagitaçãoechoro.Apegaerrada, sóno
mamilo,provocadorefissurasefazcomqueamãefiquetensa,ansiosaepercaa
autoconfiança,acreditandoqueoseuleitesejainsuficientee/oufraco.

 2.Fissuras(rachaduras)

 Habitualmente,asfissurasocorremquandoaamamentaçãoépraticadacom
o bebê posicionado errado ou quando a pega está incorreta.Manter asmamas
secas, não usar sabonetes, cremes ou pomadas, também ajuda na prevenção.
Recomenda-setratarasfissurascomoleitematernodofimdasmamadas,banho
desolecorreçãodaposiçãoedapega.

 3.Mamasingurgitadas

 Acontecem,habitualmente,namaioriadasmulheres,doterceiroaoquinto
dia após o parto. As mamas ingurgitadas são dolorosas, edemaciadas (pele
brilhante),àsvezes,avermelhadaseamulherpodeterfebre.

 Para evitar ingurgitamento, a pega e a posiçãopara amamentaçãodevem
estaradequadase,quandohouverproduçãodeleitesuperioràdemanda,asmamas
devemserordenhadasmanualmente.Semprequeamamaestiver ingurgitada,a
expressãomanualdoleitedeveserrealizadaparafacilitarapegaeevitarfissuras.
Oingurgitamentomamárioétransitórioedesapareceentre24e48horas.
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 4.Mastite

 Éumprocessoinflamatórioouinfecciosoquepodeocorrernamamalactante,
habitualmenteapartirdasegundasemanaapósoparto.Geralmente,éunilaterale
podeserconseqüenteaumingurgitamentoindevidamentetratado.Essasituação
exige avaliação médica para o estabelecimento do tratamento medicamentoso
apropriado. A amamentação na mama afetada deve ser mantida, sempre que
possívele,quandonecessário,apegaeaposiçãodevemsercorrigidas.

 Ordenhamanual

 Énopré-natalqueoaprendizadodaordenhamanualdeveseriniciado.Para
quehajaretiradasatisfatóriadeleitedopeito,éprecisocomeçarcommassagens
circularescomaspolpasdosdedos, indicadoremédio,naregiãomamilo-areolar,
progredindoatéasáreasmaisafastadaseintensificandonospontosmaisdolorosos.
Para a retirada do leite, é importante garantir o posicionamento dos dedos,
indicadorepolegar,no limiteda regiãoareolar, seguidopor leve compressãodo
peitoemdireçãoaotóraxaomesmotempoemqueacompressãodaregiãoareolar
deveserfeitacomapolpadosdedos.

 Contra-indicações

 Sãorarasassituações,tantomaternasquantoneonatais,quecontra-indicam
a amamentação. Entre as maternas, encontram-se as mulheres com câncer de
mama que foram tratadas ou estão em tratamento, mulheres HIV+ ou HTLV+,
mulherescomdistúrbiosgravesdaconsciênciaoudocomportamento.

 As causas neonatais que podem contra-indicar a amamentação são, na
maioria, transitórias e incluem alterações da consciência de qualquer natureza e
prematuridade.

 Sãopoucasasmedicaçõesquecontra-indicamaamamentação.Nenhuma
medicaçãodeveserutilizada,semorientaçãomédica,pelapuérperaqueestá
amamentando.Naeventualidadedamedicaçãoutilizadaserclassificadacomode
uso criterioso ou contra-indicada durante a amamentação, o procedimento de
escolhaéoptarporoutrasalternativasterapêuticasenãosuspenderoaleitamento.
Paramaisdetalhes,veroAnexo1eoManualdeAmamentaçãoeUsodeDrogas
(MS,2000).

 Mulheres portadoras do HIV/HTLV – contra-indicação para o
aleitamento

 O risco de transmissão do HIV pelo leite materno é elevado, entre 7% a
22%, e renova-se a cada exposição (mamada).A transmissãoocorre tantopelas
mãessintomáticasquantopelasassintomáticas.

 OriscodetransmissãodoHTLV1e2(víruslinfotróficohumanodecélulasT)
pelaamamentaçãoévariávelebastantealto,sendomaispreocupantepeloHTLV1.
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Há referências que apontam para risco de 13% a 22%. Quantomais a criança
mama,maiorseráachancedeelaserinfectada.

 AsgestantesHIV+eHTLV+deverãoserorientadasparanãoamamentar.
Quandoporfaltadeinformaçãooaleitamentomaternotiversidoiniciado,torna-
senecessárioorientaramãeparasuspenderaamamentaçãoomaisrapidamente
possível, mesmo em mulheres em uso de terapia anti-retroviral. Após o parto,
a lactação deverá ser inibida mecanicamente (enfaixamento das mamas ou uso
de sutiã apertado) edeve-se considerarousode inibidoresde lactação, comoa
cabergolina, bromocriptina e outros, respeitando-se as suas contra-indicações. A
amamentaçãocruzada–aleitamentodacriançaporoutranutriz–estáformalmente
contra-indicada.

 A criança deverá ser alimentada com fórmula infantil durante os seis
primeiros meses de vida, necessitando posteriormente da introdução de outros
alimentos, conforme orientação do Guia Prático de Preparo de Alimentos para
CriançasMenoresde12MesesquenãoPodemSerAmamentadas.

 Para mais informações sobre esse assunto, consultar o documento de
consensoRecomendaçõesparaaProfilaxiadaTransmissãoVerticaldoHIVeTerapia
Anti-retroviralemGestantes.
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13.1HIPERÊMESE

 Caracteriza-seporvômitoscontínuoseintensosqueimpedemaalimentaçãoda
gestante,ocasionandodesdeadesidrataçãoeoligúriaàperdadepesoetranstornos
metabólicos,comalcalose(pelaperdamaiordecloro–hipocloremia,perdadepotássio
ealteraçõesnometabolismodasgordurasedoscarboidratos).Noscasosgraves,pode
chegaràinsuficiênciahepática,renaleneurológica.Aspectosemocionaiseadaptações
hormonais são apontados como causadores desse transtorno. Pode, também,
estar associada à gestação múltipla, mola hidatiforme, pré-eclâmpsia, diabetes e
isoimunizaçãoRh.

 Há outras coisas que podem levar a vômitos com amesma gravidade e que
devem ser afastadas, tais como: úlcera gástrica, cisto torcido de ovário, gravidez
ectópica,insuficiênciarenal,infecçõesintestinais.Osvômitostardiosdagravideznão
devemserconfundidoscomhiperêmesegravídica.

 Apoio psicológico, ações educativas desde o início da gravidez, bem como
reorientaçãoalimentar,sãoasmelhoresmaneirasdeevitaroscasosmaiscomplicados.
Nas situações de emese persistente, o profissional de saúde deve prescrever drogas
antieméticas,porviaoralouintravenosa,alémdehidratação.

 Antieméticosorais:
  Metoclopramida–10mgde4/4h;
  Dimenidrato–50mgde6/6h.

 Antieméticosinjetáveis:
  Metoclopramida–10mg(umaamp.=10ml)de4/4h;
  Dimenidrato–50mg(umaamp.=1ml)de6/6h.

 Noscasosdehiperêmesegravídicaquenãoresponderamàterapêutica
inicialmenteinstituídaouquandoaunidadedesaúdenãotiverdisponibilidade
paraessasmedidas,a internaçãofaz-senecessária,eoprofissionaldesaúde
deveencaminharagestanteimediatamenteparaumhospital.

 13.2SÍNDROMESHEMORRÁGICAS

 Asmaisimportantessituaçõeshemorrágicasnagravidezsão:

• Primeira metade: abortamento, descolamento cório-amniótico, gravidez
ectópica,neoplasiatrofoblásticagestacionalbenigna(molahidatiforme);

•Segundametade:placentaprévia(PP),descolamentoprematurodaplacenta
(DPP).
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ABORTAMENTO

 É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o
conceptopesamenosde500g.Oabortamentoéditoprecocequandoocorreatéa
13ªsemanaetardioquandoocorreentrea13ªe22ªsemanas.

 Odiagnósticoéclínicoeultra-sonográfico.Oatrasomenstrual,aperdasangüínea
uterinaeapresençadecólicasnohipogástriosãodadosclínicosaseremconsiderados.

 O exame genital é de grande importância. O exame especular permite a
visualizaçãodocolouterino,constatando-seaorigemintra-uterinadosangramento.
Eventualmente, detectam-se fragmentos placentários no canal cervical e na vagina.
Pelotoque,épossívelaavaliaçãodapermeabilidadedocolo.

 Oexameultra-sonográficoédefinitivoparaodiagnósticodecertezaentreum
abortoevitável(presençadesacoembrionárioíntegroe/ouconceptovivo)eumaborto
incompleto(presençaderestosovulares)ouabortoretido(presençadeconceptomorto
ouausênciadesacoembrionário).

AMEAÇADEABORTOOUABORTAMENTOEVITÁVEL

 Presença de sangramento vaginal discreto ou moderado, sem que ocorra
modificaçãocervical,geralmentecomsintomatologiadiscretaouausente(dordotipo
cólicaoupesonaregiãodohipogástrio).

 Oexameespecularidentificasangramentoempequenaquantidadeproveniente
docanalcervicalouapenascoletadonofundodesacoposterior.Aotoquevaginal,o
colouterinoapresenta-sefechadoebemformado,ocorpouterinocompatívelcoma
idadegestacionaleosanexosefundosdesaconormaiselivres.Emcasosdedúvida,
solicitarultra-sonografia.

 O tratamento é discutível. Como regra geral, o repouso no leito é medida
aconselhável para todas as situações. O repouso diminui a ansiedade, favorecendo
orelaxamentoereduzindoosestímuloscontráteisdoútero.Preferencialmente,deve
ser domiciliar. A administração, por tempo limitado, de antiespasmódicos (hioscina,
umcomprimido,VO,de8em8horas)temsidoutilizada.Ousodetocolíticosnãoé
eficiente,umavezque,nessafasedegestação,osbeta-receptoresuterinosnãoestão
adequadamente sensibilizados. Tranqüilizantes e/ou sedativos, em doses pequenas,
podemseradministrados.

 A ameaça de abortamento pode evoluir para gestação normal ou para
abortamentoinevitável.

 Naadmissãohospitalardevidoaabortamento,evitávelounão,deve-sesolicitar
oVDRLparaafastarodiagnósticodesífilis.Emcasoderesultadoreagente, iniciaro
tratamentocomantibioticoterapia,conformeesquemadescritonoitem13.10.
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GRAVIDEZECTÓPICA

 Corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina. A mulher,
freqüentemente, apresenta história de atraso menstrual, teste positivo para
gravidez, perda sangüínea uterina e dores no baixo ventre. No exame físico,
avaliam-secondiçõesgerais,sinaisdeirritaçãoperitonealetc.Oexameespecular
pode mostrar a presença do sangramento. Pelo toque vaginal, verifica-se
amolecimentodocoloepresençaounãodeaumentouterinoeapalpaçãodas
zonasanexiaispodeprovocardoredemonstrarpresençadetumor.

 Nasuspeitadiagnóstica,encaminharamulherparahospitaldereferência
paraexameultra-sonográfico,definiçãoetratamento.

MOLAHIDATIFORME

 O diagnóstico clínico pode ser feito pela presença de sangramento
vaginal intermitente, geralmentedepequena intensidade, indolor e, por vezes,
acompanhadodaeliminaçãodevesículas(sinalpatognomônico).Aalturauterina
ouovolumeuterino,emgeral,são incompatíveiscomoesperadoparaa idade
gestacional,sendomaiorespreviamenteaumepisódiodesangramentoemenores
após(úteroemsanfona).Apresençadehiperêmeseémaisacentuada,podendo
levaramulheraestadosdedesidrataçãoedistúrbioshidroeletrolíticos.Atentar
paraapresençadehipertensãoarterialprecoce, jáqueessaéaúnicacondição
depré-eclâmpsiapreviamenteà20ªsemanadegestação.

 Odiagnósticoéultra-sonográficoe,nasuspeitaclínicademolahidatiforme,
oscasosdevemserencaminhadosaohospitaldereferência.

DESCOLAMENTOCÓRIO-AMNIÓTICO

 Caracteriza-se por sangramento genital de pequena intensidade. É
diagnosticado por exame ultra-sonográfico. A evolução em geral é boa, não
representandoquadroderiscomaternoe/ouovular.

 A conduta é conservadora e, basicamente, consiste no esclarecimento à
gestante.

PLACENTAPRÉVIA

 Corresponde a um processo patológico da segundametade da gravidez,
emqueaimplantaçãodaplacenta,inteiraouparcialmente,ocorrenosegmento
inferior do útero. Asmulheresmultíparas e com antecedentes de cesáreas são
consideradasdemaiorrisco.
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 Na anamnese, é relatada perda sangüínea por via vaginal, súbita, de cor
vermelha viva, de quantidade variável, não acompanhada de dor. É episódica,
recorrenteeprogressiva.Oexameobstétricorevelavolumeetonouterinosnormais,
freqüentemente apresentação fetal anômala. Habitualmente, os batimentos
cardíacosfetaisestãomantidos.Oexameespecularrevelapresençadesangramento
provenientedacavidadeuterinae,nasuspeitaclínica,deve-seevitararealizaçãode
toquevaginal.

 Odiagnósticodecertezaédadopeloexameultra-sonográfico.Oprofissionalde
saúdedevereferenciaragestanteparacontinuaropré-natalemcentrodereferência
paragestaçãodealtorisco.


DESCOLAMENTOPREMATURODAPLACENTA

 É a separação abrupta da placenta antes do nascimento do feto.Ocorre em
cerca de 0,5 a 1% de todas as gestações, sendo responsável por altos índices de
mortalidadeperinatalematerna.

 O diagnóstico é, preferencialmente, clínico. Feito pelo aparecimento de dor
abdominalsúbita,comintensidadevariável,perdasangüíneadecorvermelhaescura
eemquantidade,àsvezes,pequena,quepodeserincompatívelcomquadromaterno
dehipotensãooudechoque.Emalgunscasos,osangramentopodeseroculto.

 Ao exame obstétrico, o útero, em geral, encontra-se hipertônico, doloroso,
sensívelàsmanobraspalpatórias;osbatimentoscardíacosfetaispodemestaralterados
ou ausentes. Há comprometimento variável das condições gerais maternas, desde
palidezdepeleemucosasatéchoqueedistúrbiosdacoagulaçãosangüínea.

 Nasuspeitadiagnóstica,encaminhar,comoemergência,aohospitalde
referência. Deve-se lembrar que, apesar de epidemiologicamente associados
à hipertensão arterial, atualmente os casos de descolamento prematuro de
placenta,sobretudoaquelesocorridosentremulheresvivendonaperiferiados
grandesconglomeradoshumanos,estãofreqüentementeassociadosaousode
drogasilícitas,notadamenteacocaínaeocrack.

 13.3ANEMIA

 Conceitua-se anemia na gravidez quando os valores de hemoglobina são
iguaisoumenoresque11g/dl(OMS,1974).Noentanto,osvaloresdehemoglobina,
assim comoos dehematócrito e donúmero total deglóbulos vermelhos, ficamna
dependênciadoaumentodamassaeritrocitária,ambosvariáveisnasgestantes.Assim,
mesmoasmulheressaudáveisapresentamreduçãodasconcentraçõesdehemoglobina
durante a gravidez não complicada. Essa reduçãomanifesta-se em torno da oitava
semana,progridelentamenteatéa34ªsemanae,então,permaneceestabilizadaatéo
parto.Nãocausadanosàmãeouaofetopois,emboraaconcentraçãodahemoglobina
estejadiminuída,ahipervolemiapossibilitaaperfusãoeaoxigenaçãoadequadasdos
tecidos.
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 Dessa forma, é interessante adotarem-se outros critérios para a conceituação
eparaodiagnósticodeanemia.Os índices corpusculares,principalmenteoVolume
CorpuscularMédio (VCM= 81–95 dl) não sofrem variações em relação ao volume
plasmático e podem, então, ser tomados com tal finalidade. Para fins práticos,
tomando-seoVCMcomoindicador,identificam-setrêstiposdeanemia:microcíticas
(VCM<85dl),normocíticas(VCMentre85e95dl)emacrocíticas(VCM>95dl).

 A anemia ferropriva, evidenciada por alterações dos níveis de hemoglobina,
devesertratadadeacordocomesquematerapêuticodescritonoitem9.4.

 Asanemiascarenciais sãomuito freqüentesemnossomeio,principalmentea
ferroprivaeamegaloblástica.Alémdelas,aanemiafalciformeéadoençahereditária
maiscomumnoBrasil.Épredominanteentreafrodescendentesemgeral.Agravidez
éumasituaçãopotencialmentegraveparaaspacientescomdoençafalciforme,assim
comoparaofetoeparaorecém-nascido.Osefeitosnagravidezpodemseraumento
das crises dolorosas, piora do quadro de anemia, abortamento, crescimento intra-
uterino retardado, trabalho de parto prematuro e toxemia gravídica. São também
relativamentecomunsatalassemiaeaanemiamicroangiopática.

 13.4HIPOVITAMINOSEA

 A vitamina A é nutriente que atua no sistema imunológico, auxiliando no
combateàsinfecções,taiscomodiarréiaesarampo.Ajudatambémnocrescimentoe
desenvolvimento,alémdesermuitoimportanteparaobomfuncionamentodavisão.
AfaltadevitaminaApoderesultaremcegueira.

 OProgramadeSuplementaçãodeVitaminaAaconteceemtodososestados
daRegiãoNordesteemunicípiosdoestadodeMinasGerais(regiãonorteeValesdo
JequitinhonhaeMucuri),poissãoáreasconsideradasendêmicasparaadeficiênciade
vitaminaA.

 Dadosdepesquisasimportantestêmcorrelacionadoaadequaçãodasreservas
corporais de vitamina A maternas com a redução da mortalidade materna. Dessa
forma, nas regiões citadas acima, toda puérpera no pós-parto imediato, ainda
namaternidade,devereceberumamegadosede200.000UIdevitaminaA(1
cápsula VO), garantindo-se, assim, reposição dos níveis de retinol damãe e níveis
adequadosdevitaminaAnoleitematernoatéqueobebêatinjaos6mesesdeidade,
diminuindo-seoriscodedeficiênciadessavitaminaentreascriançasamamentadas.

 AsmulheresnãodevemrecebersuplementaçãodevitaminaAemoutroslocais
(redebásicadesaúde,porexemplo)ouemoutrosperíodosdesuavidareprodutiva,
paraquesejaevitadooriscodeteratogenicidadeparaofeto,casohajanovagravidez
emcurso.
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13.5HIPERTENSÃOARTERIALNAGESTAÇÃOEECLÂMPSIA

 Complicações hipertensivas na gravidez são a maior causa de morbidade e
mortalidadematernaefetal;ocorrememcercade10%detodasasgestações;são
maiscomunsemmulheresnulíparas,emgestaçãomúltipla,mulherescomhipertensão
hámais 4 anos, história de hipertensão em gravidez prévia e de doença renal, ou
mulherescomhistóriafamiliardepré-eclâmpsia.

 Éfundamentaldiferenciarapré-eclâmpsia,queéumasíndromedevaso-
constricçãoaumentadacomreduçãodaperfusão,deumahipertensãoprimária
oucrônicapreexistente.

 Classificaçãodahipertensãoarterialemmulheresgestantes

 1.Hipertensãoarterialcrônica

 Corresponde à hipertensão de qualquer etiologia (nível da pressão arterial
maiorou iguala140/90mmHg)presenteantesdagravidezoudiagnosticadaatéa
20a semanadagestação.Mulhereshipertensasqueengravidam têmmaior riscode
desenvolverpré-eclâmpsia/eclâmpsia.

 2.Pré-eclâmpsia/eclâmpsia

 Apré-eclâmpsia geralmenteocorre após a 20ª semanadegestação, classica-
mentepelodesenvolvimentogradualdehipertensãoeproteinúria.

 Apresenta-se quando o nível da pressão arterial for maior ou igual a
140/90mmHg,comproteinúria(>300mg/24h)eapós20semanasdegestação.Pode
evoluirparaeclâmpsia.Émaiscomumemnulíparasougestaçãomúltipla.

 Mulheres com hipertensão arterial pregressa, por mais de quatro anos, têm
aumentodoriscodedesenvolverpré-eclâmpsiadecercade25%.

 Outrofatorderiscoéhistóriafamiliardepré-eclâmpsiaededoençarenal.

 A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas
generalizadas em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por
epilepsiaouqualqueroutradoençaconvulsiva.Podeocorrernagravidez,nopartoe
nopuerpérioimediato.

 Emgestantecomquadroconvulsivo,oprimeirodiagnósticoaserconsiderado
deveseraeclâmpsia.

 3.Hipertensãocrônicacompré-eclâmpsiaassociada

 É o surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou
doençarenal.Nessasgestantes,essacondiçãoagrava-seeaproteinúriasurgeoupiora
apósa20asemanadegravidez.
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 4.Hipertensãogestacional

 Éodesenvolvimentodehipertensãosemproteinúriaqueocorreapós20semanas
de gestação. O diagnóstico é temporário e pode representar hipertensão crônica
recorrentenessafasedagravidez.Podeevoluirparapré-eclâmpsiae,sesevera,levara
altosíndicesdeprematuridadeeretardodecrescimentofetal.

 5.Hipertensãotransitória

 De diagnóstico retrospectivo, a pressão arterial volta ao normal cerca de 12
semanasapósoparto.Podeocorrernasgestaçõessubseqüentesepredizhipertensão
arterialprimáriafutura.Éimportanteconsiderarapresençadeoutrosfatoresderisco,
lesõesemórgãos-alvoeoutrasco-morbidades.

QUADRO8–CLASSIFICAÇÃODAPRESSÃOARTERIALEMADULTOS

Classificação PAS(mmHg) PAD(mmHG)

Normal <120 <80
Pré-hipertensão 120-139 80-89

 Hipertensão

Estágio1 140-159 90-99
Estágio2 ≥160 ≥100

 O valor mais alto da sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro
hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias
diferentes,amaiordeveserutilizadaparaclassificaçãodeestágio(Quadro8).



HIPERTENSÃOCRÔNICADURANTEAGESTAÇÃO

 Mulherescomestágio1dehipertensãoarterialtêmbaixoriscodecomplicações
cardiovasculares durante a gestação e são candidatas a somente modificarem seu
estilodevidacomoestratégiaterapêutica(nãoexistemevidênciasdequeotratamento
farmacológicotenhamelhoresresultadosneonatais).

 Alémdisso,normalmenteapressãoarterialcainaprimeirametadedagestação,
facilitando o controle da hipertensão sem medicamentos ou com suspensão dos
medicamentosqueestiveremsendousados.

TRATAMENTONÃOMEDICAMENTOSODAHIPERTENSÃO

 Adietadesempenhaumpapelimportantenocontroledahipertensãoarterial.Uma
dietacomconteúdoreduzidodeteoresdesódio(<2,4g/dia,equivalentea6gramasde
cloretode sódio), baseada em frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas,
leiteederivadosdesnatados,quantidadereduzidadegordurassaturadas,transecolesterol
mostrousercapazdereduzirapressãoarterial.
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 Apráticadeatividadefísicaregular,alémdeajudarnocontroledapressãoarterial,
podereduzirconsideravelmenteoriscodedoençaarterialcoronária,acidentesvascularese
mortalidadeemgeral,facilitandoaindaocontroledepeso.Nagestação,acaminhadadeve
serrealizadacommoderação,2a3vezesporsemana,enãooferecersensaçãodecansaço
que,seocorrer, indicanecessidadede interrupçãodaatividade.Otérminodacaminhada
deveserprecedidoporumadiminuiçãogradativa.Afreqüênciacardíacanãodeveexceder
140bpm.Omelhorhorárioparasuarealizaçãoéantesdas10heapósas16h.Éimportante
aingestãodelíquidoseousoderoupaslevesecalçadoadequadodurantesuarealização.
A hidroginástica é bastante indicada por proporcionar diversas vantagens à condição
gestacional,maséprecisoquesejaorientadaporprofissionalespecializadoecomexperiência
notrabalhocomgestantes.Apesardisso,exercíciosaeróbicosdevemserrestritoscombase
napossibilidadedefluxoplacentário inadequadoeaumentodoriscodepré-eclâmpsia.É
necessária avaliação cuidadosa e individualizada da gestante antes do início da atividade
física.

 Usodeálcoole/oucigarrodeveserfortementedesencorajadoduranteagestação.

TRATAMENTOMEDICAMENTOSONAHIPERTENSÃO

 Ametaprincipaldotratamentodahipertensãocrônicanagravidezéreduzirorisco
materno,masaescolhadomedicamentoémaisdirigidaparaasegurançadofeto.
AsgestantesqueapresentaremHASleve/moderadapodemsertratadascommetildopaou
beta-bloqueadores, embora seuuso seja controversodevido aos riscos dediminuiçãoda
perfusãoplacentáriaemrelaçãoaosreaisbenefíciosmaternose/oufetais.Quandohouver
indicação,deve-semanterosmedicamentosutilizadospreviamenteàgravidez.Sempreque
forpossívelsuasuspensão,faz-senecessáriarigorosamonitorizaçãodosníveispressóricose
dossinaisdepré-eclâmpsia.


PRÉ-ECLÂMPSIA

 Sãoindicativosde:

•Urgência – pressão arterial diastólica ≥ 110 mmHg com ausência de
sintomatologia clínica: o não comprometimento de órgãos-alvo permite o
controlepressóricoematé24h,seoquadronãoseagravar;

• Emergência – pressão arterial diastólica ≥ 110 mmHg com presença de
sintomatologiaclínica:ocontrolepressóricodeveserrápido,ematéumaou
duas horas. A impossibilidade de previsão na evolução do quadro impõe,
como medida ideal, o encaminhamento e a internação da paciente para
acompanhamentohospitalar.

 NapresençadePAmuitoelevada,acompanhadadesintomas,hánecessidadedeuma
adequadaavaliaçãoclínica,incluindoexamefísicodetalhadoeexamefundoscópicodoolho
compupiladilatada.

 Nasemergênciashipertensivas,recomenda-secontrolarapressãomaisrapidamente,
enquantonasurgênciashipertensivasocontrolepodesergradual,numperíododeaté24
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horas.Idealmente,aspacientesememergênciahipertensivadevemserencaminhadaspara
internaçãoemunidadedetratamentointensivo,commonitorizaçãodapressãoarterialedo
eletrocardiograma.

 A urgência hipertensiva pode ser tratada com a instituição de tratamento
medicamentosoconvencional.

• Hidralazina: o cloridrato de hidralazina é relaxante direto da musculatura
arteriallisa,sendoadrogapreferidaparaotratamentoagudodahipertensão
arterialgravenagestação.Cadaampolacontém20mg.Dilui-seoconteúdo
de 1 ampola em 9 ml de solução salina ou água destilada. A dose inicial
recomendadaéde5mgou2,5mldasoluçãoporviaintravenosa(IV),seguida
porperíodode20minutosdeobservação.Senãoforobtidocontroledapressão
arterial (queda de 20% dos níveis iniciais ou PAD entre 90 e 100mmHg),
pode-seadministrarde5mga10mg(2,5mla5,0mldasolução)emintervalos
de20minutos,atédosecumulativamáximade20mg.Aausênciaderesposta
deve ser considerada como hipertensão refratária. O efeito hipotensor tem
duraçãoentreduaseseishoras.Apresentacomoefeitoscolateraisruborfacial,
cefaléiaetaquicardia.

 Obs.:emsituaçõesdepré-eclâmpsiagrave,quandooprofissionalnãodescarta
apossibilidadedeevoluçãoparaeclâmpsia,recomenda-seaadministraçãode
sulfatodemagnésionasmesmasdoseseviaspreconizadasparaaeclâmpsia(p.
98);revisõesdaliteraturaindicamapossibilidadede50%dereduçãonocurso
desseagravamento.

• Nifedipina: bloqueador de canal de cálcio, produz relaxamento da
musculatura arterial lisa. A administração é por via oral, na dose de 5
a 10 mg a cada 30 minutos até completar ummáximo de 30 mg. A
administraçãodanifedipinadeaçãorápida(10mgsublingual)apresenta
dificuldadenocontroledo ritmoegraude reduçãodapressãoarterial.
Seuusotemsidocontroversodevidoàpossibilidadedeefeitoscolaterais
sérios, como HIPOTENSÃO SEVERA, COM RISCO TANTO MATERNO
QUANTO FETAL. Outros efeitos colaterais são a taquicardia, cefaléia e
ruborfacial.Osriscoseaexistênciadealternativaseficazestornamouso
danifedipinadeaçãorápidanãorecomendávelnessasituação.

•Furosemide:ATENÇÃO–nãodeveserutilizadonahipertensãoaguda,
poisreduzovolumeintravasculareaperfusãoplacentária.Somentetem
indicaçãoemcasosdeinsuficiênciarenalagudacomprovadaouemedema
agudodepulmão.

•Aalfametildopaeosbetabloqueadoresoraisnão são indicadosna crise
hipertensiva, pois apresentam tempopara início de ação entre quatro e
seishoras.

•Inibidoresdaenzimaconversoradaangiotensina(ECA)–captopril,
enalaprileoutros–estãoproscritosnagestaçãoporestaremassociados
commortefetalemalformaçõesfetais.
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ECLÂMPSIA

 Constitui-se ememergência e a pacientedeve ser transferidaomais rápido
possívelparaohospitalde referência.Enquanto seprocedea transferência,devem-
se tomar algumas providências: medidas gerais, terapia anticonvulsivante e anti-
hipertensiva.

 Medidasgerais:

•Manutençãodasviasaéreaslivresparareduziroriscodeaspiração;

• Oxigenação com a instalação de cateter nasal ou máscara de oxigênio
úmido(cincolitros/minuto);

•Sondagemvesicaldedemora;

•Punçãovenosaemveiacalibrosa;

•Terapiaanti-hipertensiva;

•Terapiaanticonvulsivante.

 Sulfato de magnésio é a droga anticonvulsivante de eleição (a grande
vantagem  sobre os demais anticonvulsivantes consiste no fato de não produzir
depressãodoSNC).

 Mais importante do que interromper uma convulsão já iniciada é a
prevençãodenovacrise.

ESQUEMAPARAUSODOSULFATODEMAGNÉSIO

 Deve-se estar atento para as diferentes concentrações das apresentações
existentesnomercado:

 MgSO4.7H2Oa50%:umaamp=10ml=5g

 MgSO4.7H2Oa20%:umaamp=10ml=2g

 MgSO4.7H2Oa10%:umaamp=10ml=1g

 Dose de ataque (esquema misto EV e IM) para transferência da
gestante

 Administrar sulfato demagnésio 4 g (quatro ampolas a 10%ou duas ampolas
a 20%), EV, lentamente, em 20minutos. Logo após, aplicarmais 10 g de sulfato de
magnésioa50%(duasampolas)divididasemduasaplicações,IM,umaampola(5g)em
cadaglúteo,profundamente.
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 •Benzodiazepínicos:sãopotentesnocontroledeconvulsõesemgeral.
– esquema terapêutico: dose de ataque – 10mg, EV, em um ou dois
minutos;

– efeitos indesejáveis: sedação prolongada com risco aumentado para
aspiração,dificuldadede controleneurológico, aumentode salivação
e secreção brônquica. No recém-nascido, ocorre maior depressão
respiratória,hipotermiaehipotensão.Osbenzodiazepínicossódevem
serutilizadossenãohouveroutraopçãoterapêutica.

• Fenitoína: droga eficaz para controle e prevenção de convulsões
epilépticas.
–esquematerapêutico:dosedeataque–500mgdiluídosem200mlde
soluçãosalinaparaaplicaçãointravenosadurante20minutos;

–efeitocolateral:arritmiacardíacaseainfusãoforrápida.

 Transferênciaetransportedamulhercomeclâmpsia

 Otransporteadequadodamulhereclâmpticaatéhospitaldenívelsecundário
outerciárioédeimportânciacapitalparaasobrevidadagestante.Nessasituação,a
gestantedeveestarsemprecom:

•Vagaconfirmadaemcentrodereferência,idealmentehospitalterciário;

•Veiaperiféricacalibrosacateterizada(evitando-seahiper-hidratação);

•Sondavesical,comcoletordeurinainstalado;

• Pressão arterial controlada com hidralazina (5–10mg, EV) ou nifedipina
(10mg,VO);

•Dosedeataquedesulfatodemagnésioaplicada,ouseja,4gdesulfatode
magnésio,EV,em20minutos.EmanutençãocomoesquemaIM(10gde
sulfatodemagnésio,sendoaplicados5gemcadanádega).Esseesquema
deve seropreferido,poisproduzcobertura terapêuticaporquatrohoras
apósas injeçõeseevitaos riscosde infusãodescontroladade sulfatode
magnésioduranteotransplante;

• O médico deve, obrigatoriamente, acompanhar a mulher durante a
remoção.

 Estratégiasparafacilitaraadesãoaotratamentoanti-hipertensivo

 Como qualquer portador de hipertensão arterial, a gestante hipertensa,
especialmente pela gravidade do impacto na mortalidade e morbidade materna e
fetal, deve ser direcionada para adesão ao tratamento e conseqüente controle da
hipertensão.

 Aeducaçãoemsaúdeéoprimeiropassoaserdadonatentativadedesenvolver
eestimularoprocessodemudançasdehábitose transformaçãonomododeviver.
Porém,issonãoétarefafácildiantedeváriosfatoresqueinfluenciamocomportamento
edeterminamasmudançasnecessáriasparaocontroleefetivodadoença.
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 Oconhecimentodadoençaedoseutratamento,apesardeseroprimeiropasso,
nãoimplicanecessariamenteadesão,poisrequermudançasdecomportamentosque,
muitasvezes,sósãoconseguidasamédiooulongoprazo.

 Todaatividadeeducacionaldeveestarvoltadaparaoautocuidado.Otrabalho
emgruposdepacienteseequipedesaúdeéútilporpropiciartrocadeinformações,
favorecer esclarecimentos de dúvidas e atenuar ansiedades, pela convivência com
problemassemelhantes.

ABORDAGEMNAPRÉ-CONCEPÇÃO

 Depreferência,asmulheresquedesejamengravidardevemseravaliadaspara
conhecersuapressãoarterialpréviae,sehipertensa,avaliarsuaseveridade,possíveis
causas secundárias (sobretudo feocromocitoma), presença de lesão de órgão-alvo e
planejarestratégiasdetratamento.

 Nas mulheres hipertensas que desejam engravidar, é fundamental que se
avaliemasdrogasqueestãosendoutilizadase,casonecessário,quesefaçaatroca
poraquelaqueéreconhecidamenteseguraparaofetoeagestante,comometildopa
ebetabloqueadores.

 InibidoresdaECAdevemsersuspensoslogoqueagravidezforconfirmada.

 Amulherquetemdoençarenalprogressivadeveseraconselhadaeencorajada
ateronúmerodefilhosquedesejarenquantosuafunçãorenalestiverrelativamente
preservada.Insuficiênciarenallevecomcreatininaséricaigualoumenorque1,4mg/dl
temefeitosmínimossobreofetoeafunçãorenalsubjacente,geralmente,nãopiora
duranteagestação.

 Todavia, moderada e severa insuficiência renal na gestação pode acelerar a
hipertensãoeadoençasubjacenteereduz,notadamente,asobrevidafetal.

TRATAMENTODAHIPERTENSÃOARTERIALDURANTEALACTAÇÃO

 Mãeshipertensaspodemamamentarnormalmentecomsegurança,desdeque
setenhamcuidadosecondutasespeciais.

 Todavia, as drogas anti-hipertensivas estudadas são excretadas pelo leite
humano;sendoassim,mulhereshipertensasnoestágio1equedesejemamamentar
por alguns meses podem suspender a medicação anti-hipertensiva com cuidadoso
monitoramento da pressão arterial e reinstituir a medicação logo que suspender o
períododeamamentação.

 Nenhum efeito adverso de curto prazo foi descrito quanto à exposição ao
metildopa, hidralazina, propanolol e labetalol, que são os preferidos se houver
indicação de betabloqueadores. Diuréticos podem reduzir o volume de leite ou até
suprimiralactação.
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 Amãehipertensaqueamamentaeacriançaamamentadanopeitodevemser
monitoradasparaprevenirpotenciaisefeitosadversos.

HIPERTENSÃORECORRENTE

 A hipertensão recorre em larga proporção (20% a 50%) nas gestações
subseqüentes.Osfatoresderiscosão:

  •Aparecimentodehipertensãoarteriallogonaprimeiragestação;

  •Históriadehipertensãoarterialcrônica;

  •Hipertensãopersistentecincosemanaspós-parto;

  •Elevaçãoprecocedapressãonagravidez.

 Mulheres que tiveram pré-eclâmpsia têm maior tendência para desenvolver
hipertensãoarterialdoqueasquetiveramgestaçãocomonormotensas.

 13.6DIABETESMELLITUSNAGESTAÇÃO

 Conceito:odiabetesmellituséumasíndromedeetiologiamúltipla,decorrente
dafaltadeinsulinae/oudaincapacidadedainsulinadeexerceradequadamenteseus
efeitos.Caracteriza-seporhiperglicemiacrônica,freqüentementeacompanhadade
dislipidemia,hipertensãoarterialedisfunçãodoendotélio.

 Asconseqüênciasdodiabetesmellitusalongoprazodecorremdealterações
microemacrovascularesquelevamàdisfunção,danooufalênciadeváriosórgãos,
especialmenteolhos,rins,nervos,cérebro,coraçãoevasossangüíneos.

 Agestaçãoconstituiummomentooportunoparaorastreamentododiabetes
epoderepresentaragrandechancededetecçãodealteraçõesdatolerânciaàglicose
navidadeumamulher.Osefeitosadversosparaamãeeparaoconceptopodem
ser prevenidos/atenuados com orientação alimentar e atividade física e, quando
necessário,usoespecíficodeinsulina.

 Ossintomasdecorrentesdehiperglicemiaacentuadaincluemperdainexplicada
depeso,poliúria,polidipsia,polifagiaeinfecções.

 Odiabeteséresponsávelporíndiceselevadosdemorbimortalidadeperinatal,
especialmentemacrossomiafetalemalformaçõescongênitas.

 CLASSIFICAÇÃOETIOLÓGICA

 Diabetestipo1(ex-diabetesjuvenil):cercade10%doscasos.Otermotipo1indica
destruiçãode célulasbetaquepode levar aoestágiodedeficiência absolutade insulina,
quandosuaadministraçãoénecessáriaparaprevenircetoacidose,comaemorte.
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 Diabetestipo2(ex-diabetesdoadulto):cercade90%doscasos.Otermotipo
2designadeficiênciarelativade insulina.Nessescasos,aadministraçãode insulina
nãovisaevitarcetoacidose,massimcontrolaroquadrohiperglicêmico.Acetoacidose
érarae,quandopresente,éacompanhadadeinfecçãoouestressemuitograves.A
maioriadoscasosapresentaexcessodepesooudeposiçãocentraldegordura.

 Diabetesgestacionaléahiperglicemiadiagnosticadanagravidez,deintensidade
variada,quegeralmentedesaparecenoperíodopós-parto,maspoderetornaranos
depois.Seudiagnósticoécontroverso.AOMSrecomendaosmesmosprocedimentos
diagnósticosempregadosforadagravidez.

 Estágiosdedesenvolvimentododiabetes

 É reconhecido que o diabetes passa por estágios em seu desenvolvimento. É
importanteperceberqueos vários tiposdediabetespodemprogredir para estágios
avançadosdadoença,emqueénecessárioousodeinsulinaparaocontroleglicêmico.
Alémdisso,antesdeodiabetesserdiagnosticado,jáépossívelobservaralteraçõesna
regulaçãoglicêmica(tolerânciaàglicosediminuídaeglicemiadejejumalterada),eo
seureconhecimentoprecocepermiteaorientaçãodeintervençõespreventivas.

PRINCIPAISFATORESDERISCODODIABETESMELLITUSGESTACIONAL

•Históriapréviadediabetesgestacional;

•Diabetesnafamíliacomparentescoem1ºgrau;

•Baixaestatura(<1,50m);

•Idadesuperiora25anos;

•Obesidadeougrandeaumentodepesoduranteagestação;

•Síndrome do ovário policístico e outras patologias que levam ao
hiperinsulinismo;

• Antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal, macrossomia ou
diabetesgestacional;

•Hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, crescimento fetal
excessivoepolidrâmnio.

RASTREAMENTOEDIAGNÓSTICODODIABETESGESTACIONAL

 Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda
involuntáriadepeso(os“4Ps”).Outrossintomasquelevantamasuspeitaclínicasão:
fadiga,fraqueza,letargia,pruridocutâneoevulvareinfecçõesderepetição.Algumas
vezes, o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas como neuropatia,
retinopatiaoudoençacardiovascularaterosclerótica.
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 Entretanto, como já mencionado, o diabetes é assintomático em proporção
significativa dos casos, ocorrendo a suspeita clínica a partir de fatores de risco para o
diabetes.
 Éde fundamental importânciadetectarprecocementeníveiselevadosde
glicosenosanguenoperíodogestacional.

 Os testes laboratoriaismais comumente utilizados para suspeita de diabetes ou
regulaçãoglicêmicaalteradasão:

 –Glicemiadejejum:níveldeglicosesangüíneaapósumjejumde8a12horas;
 –Testeoraldetolerânciaàglicose(TTG-75g):opacienterecebeumacargade
75gdeglicose,emjejum,eaglicemiaémedidaantese120minutosapósaingestão;
 – Glicemia casual: realizada a qualquer hora do dia, independentemente do
horáriodasrefeições.

CRITÉRIOSLABORATORIAISPARAODIAGNÓSTICODEDIABETES

Sintomasdediabetes(poliúria,polidipsia,polifagiaouperdadepesoinexplicada)
+

Glicemiacasual≥200mg/dl
ou

Glicemiadejejum*≥126mg/dl
ou

Glicemiade2horas≥200mg/dlnotestedetolerânciaàglicose

*Ojejumédefinidocomofaltadeingestãocalóricaemperíodomínimodeoitohoras.

 Nota: o diagnóstico de diabetes gestacional (DG) deve sempre ser confirmado
pelarepetiçãodaglicemiadejejumedotesteoraldetolerânciaàglicoseemoutrodia,
amenosquehajahiperglicemiainequívocacomdescompensaçãometabólicaagudaou
sintomasóbviosdeDM.

QUADRO9–INTERPRETAÇÃODOSRESULTADOSDAGLICEMIADEJEJUMEDO

TESTEDETOLERÂNCIAÀGLICOSE

CLASSIFICAÇÃO   GLICEMIADEJEJUM  GLICEMIA2h

           APÓSTTG-75g

          
(emmg/dl)

Normal       <110   <140

        110a125

          
140-199

Diabetesmellitus    ≥126   ≥200
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Regulação
g l icêmica
alterada Tolerância

àglicose
diminuída

Glicemiadejejum
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 Quando os níveis glicêmicos estão acima dos parâmetros considerados
“normais”,masnãoestãosuficientementeelevadosparacaracterizarumdiagnóstico
dediabetes,classifica-seapessoacomoportadoraderegulaçãoglicêmicaalterada.
Essasgestantesapresentamaltoriscoparaodesenvolvimentododiabetes.

Examescomplementaresparaavaliaçãododiabetesgestacional:

•Glicemiadejejumehemoglobinaglicada;

•ColesteroltotaleHDL-Cetriglicerídeos;

•Creatininaséricaeclearencedecreatinina;

•TSH;

•Sumário de urina (para verificar infecção urinária, proteinúria, corpos
cetônicos,glicosúria)eurocultura;

•Proteinúriade24horasoumicroalbuminúria;

•Fundoscopia;

•ECG;

• Ultra-sonografia obstétrica – no primeiro trimestre, para determinação
da idade gestacional – e ultra-sonografia morfológica, entre 16 e 20
semanas, para rastrear malformações fetais. Quando houver indicação,
complementarcomecocardiografiafetal.

 Ahemoglobinaglicadaeousodetirasreagentesparaglicemianãosão
utilizadas para o diagnóstico de diabetes e, sim, para o monitoramento do
controleglicêmico.

CONDUTANODIABETESGESTACIONAL

 Amulherportadoradediabetesmellituspodetergestaçãonormaleterfetos
saudáveis,desdequesejamtomadasasseguintesprecauções:

1.Planejaragravidezpelaimportânciadasétimaeoitavasemanasdaconcepção,
quandoocorreaformaçãoembrionáriadeváriosórgãosessenciaisdofeto;

2.Controlarrigorosamenteoníveldeglicosenosangue;

3.Detectarprecocementeosfatoresderisco,evitandosuascomplicações;

4.Adotar, de forma sistemática, hábitos de vida saudáveis (alimentação
balanceadaecontrolada,práticadeatividadesfísicasregulares);
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5.Consultarregularmenteomédicoparaadequaradosagemdeinsulina,jáque
elaévariávelduranteoperíodogestacional(menorquantidadenoinício,com
tendênciaaaumentarnodecorrerdagestação).

TRATAMENTO

 É fundamental manter adequado controle metabólico, que pode ser obtido
pelaterapianutricional (quedeveestarbaseadanosmesmosprincípiosbásicosdeuma
alimentaçãosaudável),aumentodaatividadefísica(vernapágina96),suspensãodofumo,
associados ou não à insulinoterapia.Os hipoglicemiantes orais são contra-indicados na
gestação,devidoaoriscoaumentadodeanomaliasfetais.

 A insulina deve ser mantida em todas as pacientes que dela já faziam uso e
iniciadaemdiabéticastipo2quefaziamusopréviodehipoglicemiantes,ouemdiabéticas
gestacionaisquenãoobtêmcontrole satisfatóriocomadietaeosexercícios físicos.Os
ajustesdedosessãobaseadosnasmedidasdeglicemia.Omonitoramentodaglicemiaem
casa,comfitasparaleituravisualoumedidorglicêmicoapropriado,éométodoidealde
controle.

 As gestantes com diagnóstico de diabetes devem ser sempre acompanhadas
conjuntamentepelaequipedaatençãobásicaepelaequipedopré-nataldealtorisco.

 13.7HEPATITEB

 Doençaviral,causadapelovírusdahepatiteB(VHB),quepodecursardeforma
assintomática ou sintomática. Os sintomasmais freqüentes são: mal-estar, cefaléia,
febrebaixa,icterícia,anorexia,astenia,fadiga,artralgia,náuseas,vômitos,desconforto
nohipocôndriodireitoeaversãoporalgunsalimentos.

 De5a10%dosadultosinfectadosede70a90%dosrecém-nascidosfilhosde
mãeportadoradoVHBdesenvolvemaformacrônicadadoençaepodem,nofuturo,
apresentarsuascomplicações,taiscomocirroseecarcinomahepatocelular.

 OVHBé altamente infectante e facilmente transmitido atravésda via sexual,
transfusõesdesangue,contatocomsanguecontaminadoepelatransmissãovertical
(mãe-filho).

 SegundoaOMS,oBrasil apresentamédiaprevalênciada infecçãopeloVHB,
ocorrendoaltaendemicidadedoVHBnaregiãoAmazônica,EspíritoSantoeoestede
SantaCatarina.Amedidamais seguraparasuaprevençãoéavacinação.NoBrasil,
a vacina é indicada para toda a população menor de 20 anos e para pessoas de
grupospopulacionaiscommaiorvulnerabilidadeparaadoença.Oesquemabásicode
vacinaçãoéde3doses,comintervalodeummêsentreaprimeiraeasegundadosee
deseismesesentreaprimeiraeaterceiradose.

 ComoobjetivodepreveniratransmissãoverticaldahepatiteB,recomenda-sea
triagemsorológicaduranteopré-natal,pormeiodoHBsAg–antígenodesuperfíciedo
VHB–quedeveserrealizada,preferencialmente,próximoà30ªsemanadegestação.
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 CasoagestantesejaHBsAgpositivo,eladeveserencaminhada,apósoparto,
paraavaliaçãoemserviçodereferência.Paraaprevençãodatransmissãoverticaldo
VHB,nasprimeiras12horasdevidadorecém-nascido,deve-lheseradministrada
a imunoglobulinahumanaanti-hepatiteB (IGHAHB)ea imunizaçãoativa (vacina).A
criançadevereceberdosessubseqüentesdavacina,comumeseismeses.Énecessário
queseconfirmeaimunidadepós-vacinalpelarealizaçãodoanti-HBs–anticorpocontra
oHBsAg–nacriançaatéumanodeidade.Oanti-HBsaparecede1a3mesesapós
avacinaçãocontraahepatiteB,ouapósarecuperaçãodeumainfecçãoaguda.

 AgarantiadaprimeiradosedavacinacontraahepatiteBnasprimeiras12horas
devidadorecém-nascidodeveserametaparatodososserviçosematernidades.

 Com relação à amamentação, apesar de o vírus da hepatite B poder ser
encontradonoleitematerno,oaleitamentoemcriançasfilhasdemãesportadorasdo
VHBestá indicado logoapósaaplicaçãodaprimeiradosedoesquemavacinaleda
imunoglobulinahumanaanti-hepatiteB.Aamamentaçãosódeveser suspensasea
mulherapresentarfissurasnomamilo.

FluxogramadecondutaparahepatiteB

13.8TOXOPLASMOSE

 Infecção causada pelo Toxoplasma gondii (TG), que assume especial relevância
quando ocorre no período gestacional pela possibilidade de acometimento do feto. A
toxoplasmosepodeser transmitidapor trêsvias:a ingestãodeoocistosprovenientesdo
solo,areia, latasde lixocontaminadascomfezesdegatos infectados; ingestãodecarne
cruaemalcozidainfectadacomcistos,especialmentecarnedeporcoecarneiro;infecção
transplacentária,ocorrendoem40%dosfetosdemãesqueadquiriramainfecçãodurante
agestação.

Negativo:
•Vacinar gestante,
seestivernafaixa
etáriadeaté19anos

•VacinarRN

Triagemsorológica:HBsAg

Positivo:

Gestante:
• Complementar
investigaçãono
pós-parto

•E n c am i n h a r
para serviço de
referência

Recém-nascido:
•AplicarIGHAHBe1ªdoseda
vacinaaté12hapósoparto,
quedeveráserrepetidacom1
e6meses
•Confirmara imunidadepós-
vacinalpelarealizaçãodoanti-
HBsatéumanodeidade
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 Agravidadedasmanifestaçõesclínicasnofetoounorecém-nascidoéinversamente
proporcionalàidadegestacionaldeocorrênciadatransmissãotransplacentáriadainfecção.
Achados comuns são prematuridade, baixo peso, coriorretinite, estrabismo, icterícia e
hepatomegalia.Ainfecçãonoprimeirotrimestreémaisgrave,emboramenosfreqüente,
acarretandodesdeabortamentoespontâneoatéaSíndromedaToxoplasmoseCongênita,
caracterizadapor:alteraçõesdoSNC(microcefalia,calcificaçõescerebrais,retardomental,
espasticidade, convulsões, entre outras), alterações oculares (coriorretinite,microftalmia),
alteraçõesauditivas (surdez)eoutras.Sea infecçãoocorrenoúltimotrimestre,orecém-
nascidopodeserassintomáticoouapresentar,principalmente,ausênciadeganhodepeso,
hepatitecomicterícia,anemia,plaquetopenia,coriorretinite,miocarditeoupneumonia.

 Como a toxoplasmose é habitualmente assintomática e a anamnese é pouco
fidedigna para determinar o comprometimento passado, recomenda-se que a hipótese
dessa doença seja considerada em todos os processos febris ou adenomegálicos que
acometamagestante,especialmentesehouverhistóriadecontatocomfelinosemanuseio
deterraoucarnecrua(semproteçãocomluva).

 Alémdisso,recomenda-se,semprequepossível,atriagem,pormeiodadetecção
de anticorpos da classe IgM (Elisa ou imunofluorescência) para todas as gestantes que
iniciamopré-natal.AdetecçãodeanticorposIgG,apesardeserclassicamenterealizada,
nãomodificaa tomadadedecisão terapêutica,nãosendoconsiderada,portanto, como
essencialparaodiagnósticolaboratorialdatoxoplasmose.

 Interpretaçãodosexameseconduta

 Todagestantecomsorologianegativa(IgM)deveserorientadaparaevitaraingestão
decarnescruasoumalcozidas,usarluvaselavarasmãosapósmanipularcarnecruaou
terradejardim,eevitarcontatocomfezesdegatonolixoousolo.

 Na presença de anticorpos IgM positivos, está indicada a utilização imediata da
espiramicina,atéodiagnósticodainfecçãofetal,independentementedaidadegestacional,
nadosede1gde8/8horas,VO.

 Quandodisponível,realizartestesconfirmatóriosdainfecçãoaguda,comootestede
avidezdeIgG.Casoseconfirmeainfecçãoaguda–baixaavidezdeIgG,amedicaçãodeverá
sermantidaatéoparto.SeotestedemonstraraltaavidezdeIgG,deve-seconsiderarcomo
diagnósticodeinfecçãoantigae,nessecaso,interromperousodaespiramicinaecontinuar
oseguimentopré-natalnormal.

 Diagnósticodeinfecçãofetal

 Agestantecomdiagnósticodeinfecçãoaguda,apósserinformadasobreosriscos
da infecção para o feto/recém-nascido, deve ser encaminhada para acompanhamento
conjuntoemserviçodereferênciaparadiagnósticodainfecçãofetal.Estepodeserfeitopor
meiodapesquisadomicroorganismooudeanticorposnolíquidoamnióticoounosangue
docordãoumbilical(PCR).Aultra-sonografiafetalsódiagnosticaascomplicaçõestardias
dessainfecção(alteraçõesmorfológicas).

 Naocorrênciadecomprometimentofetalconfirmado,estáindicadaaterapiatríplice
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por3semanas,comsulfadiazina,nadosede500a1.000mg,VOde6/6horas,associadaa
pirimetamina,nadosede25mg,VO,trêsvezesaodia,nosprimeirostrêsdias,seguidode
25mgde12/12horas,VO,apartirdoquartodia,eácidofolínico,nadosede10mg/dia.O
tratamentotrípliceacimacitadodeveseralternadoacadatrêssemanascomaespiramicina,
por3semanas,isoladamente,atéotermo.

 Casosejaafastadaainfecçãofetal,apóspropedêuticainvasiva,deve-semanterouso
daespiramicinaatéotermoecontroleultra-sonográficomensal.

 A pirimetamina está contra-indicada no primeiro trimestre da gestação, devido
aopotencial efeito teratogênico, eousoda sulfadiazina,no terceiro trimestre,deve ser
monitorado, devido à possibilidade de kernicterus no recém-nascido.Deve-se, portanto,
interromperousodasulfadiazinaduassemanasantesdoparto.

Fluxogramadecondutaparatoxoplasmose

*Altaavidez:<30%–indicainfecçãorecente.
**Baixa avidez: > 60% – indica infecção pregressa (não necessita de novos
exames).
Entre 30 e 60%: resultado inconclusivo quanto ao provável período da
infecção.

108

Triagem:pesquisadeanticorposIgM

Positivo:
infecçãorecente?

Altaavidez*:
infecçãoantiga

Baixaavidez**:
infecçãorecente

Negativo:suscetibilidadeouinfecçãopassada
(aconselhamentoparaevitarinfecção)

 •Iniciarespiramicina1g,VO,de8/8h
 •TestedeavidezIgG(quandodisponível)

•Seguimentopré-natalnormal
•Interromperespiramicina •PCRLíqüidoAmniótico(amniocentese),

 USGFetal(quandodisponível)
•Evidênciadeacometimentofetal,
 iniciartratamentotrípliceeencaminhar
 paraunidadedereferência
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 13.9INFECÇÃODOTRATOURINÁRIO(ITU)

 Infecção comum em mulheres jovens e representa a complicação clínica
mais freqüente na gestação. De 2% a 10% das gestantes apresentam bacteriúria
assintomática,com25a35%desenvolvendopielonefriteaguda.Agestaçãoocasiona
modificações,algumasmediadasporhormôniosquefavorecemasITU:estaseurinária
pela redução do peristaltismo ureteral, aumento da produção de urina, glicosúria e
aminoacidúriafavorecendoocrescimentobacterianoeinfecções.Osmicroorganismos
envolvidos são aqueles da flora perineal normal, principalmente a Escherichia coli,
que respondepor80a90%das infecções.Outrosgram-negativos, comoKlebsiela,
EnterobactereProteus,respondempelamaioriadosoutroscasos,alémdoenterococo
edoestreptococodogrupoB.Abacteriúriaassintomáticaéamaisfreqüente,sendo
queasinfecçõessintomáticaspoderãoacometerotratourinárioinferior(cistites)ou,
ainda,otratosuperior(pielonefrite).

BACTERIÚRIAASSINTOMÁTICA

 É definida como a condição clínica de mulher assintomática que apresenta
uroculturapositiva, commais de100mil colônias porml. Senão tratada, 25%das
mulheresdesenvolverãosintomaseprogressãoparapielonefrite.Outrascomplicações
sãotrabalhodepartoprematuro(TPP),anemiaerestriçãodocrescimentointra-uterino
(RCIU). O rastreamento da bacteriúria assintomática deve ser feito obrigatoriamente
pelaurocultura,jáque,namaiorpartedasvezes,osedimentourinárioénormal.

 Otratamentopodeserrealizado,preferencialmenteguiadopelasuscetibilidade
noantibiograma,comumdosseguintesesquemasterapêuticos:

 Entre os efeitos adversos mais comuns da antibioticoterapia está o
desenvolvimento de candidíase vaginal, que deve ser tratada omais precocemente
possível.

 Ocontroledotratamentodeveserrealizadocomuroculturadetrêsasetedias
apósotérminodotratamento.

ANTIBIÓTICO DOSE/DIA
VIADE

ADMINISTRAÇÃO
APRESENTAÇÃOPOR
DRÁGEA/COMPRIMIDO

POSOLOGIA/TEMPO
DETRATAMENTO

Cetalosporinade
1ªgeração
(cefalexina)

2g/dia Viaoral 500mg
Umadrágeade
6/6h,por7a10dias

Amoxicilina 1,5g/dia
Umcomprimidode
8/8h,por7a10dias

Ampicilina 2g/dia
Umadrágeade
6/6h,por7a10dias

Nitrofurantoína 400mg/dia 100mg Umcomprimidode
6/6h,por10dias

Viaoral

Viaoral

Viaoral

500mg

500mg

QUADRO10–TRATAMENTODEINFECÇÃODOTRATOURINÁRIO
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CISTITE

 É caracterizada pela presença de sintomas clínicos evidentes, como disúria,
polaciúriaeurgênciaurinária.Aanálisedosedimentourinárioevidencia,geralmente,
leucocitúriaehematúriafrancas,alémdograndenúmerodebactérias.Otratamento
podeserrealizadocomasmesmasopçõesdabacteriúria,sendoiniciadomesmoantes
doresultadodaurocultura,jáqueaspacientessãosintomáticas.

 Ocontroledotratamentodeveserrealizadocomuroculturadetrêsasetedias
apósotérminodotratamento:

•Napresençadeduasinfecçõesdotratourináriobaixo,agestantedeveser
mantidacomprofilaxiadenova ITUcomnitrofurantoína100mg/dia,ou
amoxicilina 250mg/dia, até o final da gestação e realizar urocultura de
controleacadaseissemanas.

PIELONEFRITEAGUDA

 É uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação,
ocorrendoem1%a2%dasgestantes.Clinicamente,asintomatologiaéevidente,com
febrealta,calafriosedornalojarenal,alémdareferênciapregressadesintomasde
infecçãourináriabaixa.Apresençadenáuseasevômitos,alémdetaquicardia,dispnéia
ehipotensão,podemsugerirevoluçãoparaquadroséptico.Otratamentoinicialdeve
serhospitalar.

 Na suspeita de pielonefrite, a gestante deve ser encaminhada para o
hospitaldereferência.

 13.10SÍFILIS

 Doençainfecciosa,decarátersistêmicoedeevoluçãocrônica,sujeitaasurtosde
agudizaçãoeperíodosdelatência.Oagenteetiológico,oTreponemapallidum,éuma
espiroqueta de transmissão predominantemente sexual ou materno-fetal (vertical),
podendoproduzir,respectivamente,aformaadquiridaoucongênitadadoença.

 Asífilisnagestaçãorequerintervençãoimediata,paraquesereduzaaomáximo
apossibilidadedetransmissãovertical.

 A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo
considerada como verdadeiro evento marcador da qualidade de assistência
à saúde materno-fetal, em razão da efetiva redução do risco de transmissão
transplacentária, sua relativa simplicidade diagnóstica e o fácil manejo clínico/
terapêutico.

 Ainfecçãodofetodependedoestágiodadoençanagestante,ouseja,quanto
mais recente a infecção materna, mais treponemas estão circulantes e, portanto,

CLASSIFICAÇÃODASÍFILIS
SÍFILIS  TEMPODEEVOLUÇÃOFASE

Adquiridarecente <1ano  primária,secundáriaelatenterecente

Adquiridatardia  >1ano   latentetardiaeterciária

Congênitarecente  diagnósticoatéo2°anodevida

Congênitatardia   diagnósticoapóso2°anodevida
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mais grave e freqüente será o comprometimento fetal. Nesse caso, o risco de
acometimentofetalvariade70%a100%easmanifestaçãoclínicaspodemvariardo
abortamentoprecoce aonatimortooudonascimentode crianças assintomáticas (o
maiscomum)aosquadrossintomáticosextremamentegravesepotencialmentefatais.
Essasconsiderações justificamanecessidadedetestar, sistematicamente,nomínimo
duasvezesnagestação(iníciodopré-natalepróximoà30ªsemana)enomomento
da internação hospitalar, seja para parto ou curetagem uterina pós-abortamento,
segundoaPortariaGM/MSnº766/2004.ArealizaçãodoVDRLnoiníciodoterceiro
trimestrepermitequeotratamentomaternosejainstituídoefinalizadoaté30
diasantesdoparto,intervalomínimonecessárioparaqueorecém-nascidoseja
consideradotratadointra-útero.Quandootesteéfeitoduranteainternação
para o parto, além de interromper a evolução da infecção e suas seqüelas
irreversíveis,possibilitaotratamentoprecocedacriança.

 O diagnóstico clínico, na fase primária, é dado pela identificação do cancro
duro.Essesinal,quando localizado internamente (vagina,colouterino),podepassar
despercebidonamulher.Nafasesecundária,odiagnósticoclínicoédadoporerupções
cutâneas generalizadas (roséolas sifilíticas), em especial quando se observam lesões
palmoplantares,alémdequedadecabelo(alopeciaeplacasúmidasnaregiãovulvare
perineal(condilomaplano).Nafaseterciária,alesãocaracterísticaéagomasifilítica,
quepodeocorrerempele,ossos,cérebroetc.

 Na gestação, a sífilis pode ser causa de abortamento tardio (a partir do
quartomês), natimortos, hidropsia fetal e parto prematuro. Estudosmostram fetos
abortadoscomnovesemanasdegestaçãoqueapresentavamotreponemaaoexame
histopatológico, indicandoqueabortamentosprecocestambémpodemsercausados
porsífilis.

 O exame microbiológico apenas é possível quando da existência de lesões,
principalmente, cancro duro e lesões de secundarismo. Placenta, cordão umbilical
e lesões cutâneo-mucosasda criança tambémpodem serótimas fontesdematerial
paraodiagnóstico,utilizando-seatécnicadecampoescuroouaimunofluorescência
direta.

 O diagnóstico sorológico é realizado pelo VDRL (Venereal Diseases Research
Laboratory)eoFTA-abs(FluorescentTreponemaAntigenAbsorbent),MHATp(Micro-
hemoaglutinaçãoparaTreponemapallidum)ouElisa.

 OVDRL,testediagnósticomaisutilizado,torna-sereativoapartirdasegunda

111

CLASSIFICAÇÃODASÍFILIS
SÍFILIS  TEMPODEEVOLUÇÃOFASE

Adquiridarecente <1ano  primária,secundáriaelatenterecente

Adquiridatardia  >1ano   latentetardiaeterciária

Congênitarecente  diagnósticoatéo2°anodevida

Congênitatardia   diagnósticoapóso2°anodevida
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semana depois do aparecimento do cancro (sífilis primária) e, em geral, está mais
elevadonafasesecundáriadadoença.Ostítulostendemadecrescergradativamente
atéanegativaçãocomainstituiçãodotratamentoapartirdoprimeiroanodeevolução
dadoença,podendopermanecerbaixosporlongosperíodos.

 Seguimentoecontroledecura:

CondutanostítulosbaixosdeVDRL
VDRL<1/8–Solicitartestetreponêmico(FTA-absouTPHA)semprequepossível.

•Resultadonegativo:deve-seinvestigarcolagenoses,oVDRLseráchamado
defalso-positivo;


•Resultado positivo: investigar história e antecedentes. Se a história for
ignorada, gestante e parceiro devem ser imediatamente tratados. Nos
casosemqueahistóriaforconhecidaeotratamentoadequado,considerar
comocicatrizsorológica;

•Teste treponêmico não disponível: se a história for ignorada, considerar
comosífilis latentededuração indeterminadaeefetuarotratamentoda
gestanteedoparceirocomseguimentosorológico.

 Curasorológica:

•QuedadostítulosnoVDRL:2diluiçõesoudiminuiçãode4vezesostítulos:
porexemplo,de1/8para1/2;ou1/128para1/32.

Nasgestantes,oVDRLdeseguimentodeveserrealizadomensalmenteeaduraçãoda
gestaçãopodenãosersuficienteparaanegativação.

 Tratamento:

•Sífilisprimária:penicilinabenzatina2,4milhõesUI,via intramuscular,em
doseúnica(1,2milhões,IM,emcadaglúteo);


•Sífilis secundária e latente recente (menos de um ano de evolução):
penicilinabenzatina2,4milhõesUI,viaintramuscular,repetidaapósuma
semana.Dosetotalde4,8milhõesUI;

•Sífilislatentetardia,terciáriaoucomevoluçãoportempoindeterminado:
penicilina benzatina 2,4milhõesUI, via intramuscular, semanal, por três
semanas.Dosetotalde7,2milhõesUI.
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Recomendações:

•O(s)parceiro(s)deve(m)sempresertestado(s)etratado(s);

•As gestantes tratadas requerem seguimento sorológico quantitativo
mensalduranteagestação,devendosernovamentetratadas,mesmona
ausênciadesintomas,senãohouverrespostaousehouveraumentode,
pelomenos,duasdiluiçõesemrelaçãoaoúltimotítulodeVDRL(ex.:de1/2
para1/8);

•Asgestantescomhistóriacomprovadadealergiaàpenicilinadevem
serencaminhadasparacentrodereferênciaparadessensibilização.
Na impossibilidade, deve ser administrada a eritromicina na forma de
estearato,500mg,VO,de6/6hpor15diasparasífilisrecenteepor30
dias para sífilis tardia. O uso dessa droga exige estreita vigilância, pela
menoreficácia,eofetonãodeveserconsideradotratado;

•Portadoras de HIV podem ter a história natural da sífilis modificada,
desenvolvendoneurossífilismaisprecoceefacilmente.Nessescasos,está
indicada, quando possível, a punção lombar para que se possa definir
o esquema terapêutico mais apropriado, devendo ser encaminhada ao
centro de referência. Quando não for possível a realização da punção
lombar,deveserinstituídotratamentoparaneurossífilis;

•Notificarasífilismaternaea formacongênita (obrigatória)emfichasde
notificação próprias do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação);

•Considerar a associação entre as DST e a infecção pelo HIV. Fazer o
aconselhamentopré-testeeoferecerarealizaçãodesorologiaanti-HIV,que
deveráserrepetidatrêsmesesdepois,senegativa,casoainfecçãotenha
sidoadquiridanotranscorrerdagestação;

•Orientaraabstençãodasrelaçõessexuaisatéaconclusãodotratamento
e o desaparecimento dos sintomas (quando presentes), orientar o uso
depreservativo,quedeve sermantido, apóso tratamento, em todas as
relaçõessexuais.

13.11INFECÇÃOPORHIV

 Deacordocomdadosdeestudossentinelas,ainfecçãoporHIVtemprevalência
em gestantes de 0,6%. O diagnóstico durante a gestação, ou ainda nomomento
do trabalho de parto, com instituição de medidas apropriadas, pode reduzir
significativamenteatransmissãovertical(damãeparaofilho).

 Otesteanti-HIVdeveseroferecidonaprimeiraconsultadepré-natalerepetido
próximo à 30ª semana gestacional (sempre que possível), a todas as gestantes, de
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acordocomasrecomendaçõesdescritasnoitem9.6dessemanual.

 CondutasdiantedodiagnósticodeinfecçãoporHIVnagestação:

• Prestar suporte psicológico necessário, informar sobre o uso da terapia
anti-retroviral (TARV) e a necessidade de acompanhamento médico
especializadodurantetodaagestação;

• Na impossibilidade de referência imediata para o serviço especializado,
o profissional poderá solicitar avaliação da carga viral e dos níveis de T-
CD4+, instituir a zidovudina (AZT) oral se a gestante estiver após a 14ª
semana e assintomática, encaminhando-a, em caráter prioritário, para
profissional que assista portadoras doHIV, informando àgestante sobre
anecessidadedeacompanhamentomédicoespecializadoparaavaliação
clínico-laboratorial criteriosa e instituição da terapêutica anti-retroviral
maisadequadaparaocontroledesuainfecção.Sedisponível,agestante
poderá ser igualmente encaminhada para serviço de pré-natal que seja
referênciaparagestantesinfectadaspeloHIV(SAEmaterno-infantil);

• Informar sobre os riscos da transmissão vertical pela amamentação,
orientandosobrecomoalimentarobebêcomfórmulainfantil(GuiaPrático
de Preparo de Alimentos para Crianças Menores de 12 Meses que Não
PodemSerAmamentadas,disponívelnositewww.aids.gov.br/biblioteca);

• Informar também sobre a contra-indicação do aleitamento cruzado
(amamentaçãoporoutramulher);

•Discutiranecessidadedatestagemdoparceiroedousodepreservativo
(masculinooufeminino)nasrelaçõessexuais;

•Informarsobreanecessidadedeacompanhamentoperiódicodacriançaem
serviçoespecializadodepediatriaparacriançasexpostasaoHIVeoferecer
informaçõessobreondepoderáserfeitoesseacompanhamento;

• Continuar o acompanhamento da gestante encaminhada, com atenção
paraaadesãoàsrecomendações/prescrições.

 Obs.: para mais informações, consultar o documento de consenso vigente
doMinistério da Saúde/PN-DST/AidsRecomendações para Profilaxia da Transmissão
VerticaldoHIVeTerapiaAnti-retroviralemGestantes.

 13.12OUTRASDST

 As DST podem ocorrer em qualquer momento do período gestacional.
Atenção especial deve ser dirigida ao parceiro sexual, para tratamento imediato ou
encaminhamentoparaoSAE,semprequehouverindicação.PodemosagruparasDST
emsíndromes:
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1.Síndrome de úlcera genital: presença de lesão ulcerada em região
anogenital, de causa não traumática, única ou múltipla, podendo ser
precedidapor lesõesvesiculosas.Ascausasmaiscomunssão,àexceçãoda
sífilisprimária,ocancromoleeoherpesgenital.


 Tratamentodagestante:

•Sífilisprimária:penicilinaGbenzatina1.200.000UI,IMemcadaglúteoem
doseúnica,totalizando2.400.000UI,ouestearatodeeritromicina500mg,
VO,de6/6h,pordezdias(veroitem13.10);

• Herpes: o tratamento das lesões herpéticas, no decorrer da gestação,
poderáserfeitonoscasosdeprimo-infecçãoouemsituaçõesdegrande
número de recorrências, especialmente próximo ao parto, com aciclovir
400mg,VO,de8/8h,duranteseteadezdias;

•Cancromole:estearatodeeritromicina,500mg,VO,de6/6h,porsete
diasouceftriaxona,250mg,IM,doseúnica.

2.Síndromedecorrimentovaginal:corrimentodecorbranca,acinzentada
ou amarelada, acompanhado de prurido, odor ou dor durante a relação
sexual,quepodeocorrerduranteagestação.Ascausasmaiscomunssãoa
candidíase,atricomoníaseeavaginosebacteriana.Apenasatricomoníaseé
consideradadetransmissãosexual.

Tratamentodagestante:

•Qualquer um dos tratamentos tópicos pode ser usado para candidíase em
gestantes,dando-sepreferênciaaosderivadosimidazólicoscomoomiconazol,
oisoconazol,otioconazoleoclotrimazol,porumperíododesetedias.Não
deveserusadonenhumtratamentosistêmico.Paravaginosebacterianae/ou
tricomoníase,estáindicadoousodemetronidazol2g,VO,doseúnica,ou
250mg3vezesaodia,VO,durante7dias,oumetronidazol400mg,de
12/12h,VO,por7dias,apóscompletadooprimeirotrimestre.Noscasosde
tricomoníase,oparceirotambémdevesertratado.

3.Síndromedecorrimentocervical:presençadecorrimentomucopurulento
proveniente do orifício externo do colo do útero, acompanhado ou não
porhiperemia,ectopiaoucolpite.Ascausasmais comuns são infecçãopor
gonococoeclamídia.

 Tratamentodagestante:

 Deveserfeitocom:


•Amoxicilina:500mg,VO,de8/8h,porsetedias;ou

•Eritromicina(estearato):500mg,VO,de6/6h,porsetedias;ou
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•Azitromicina:1g,VO,doseúnica.

 Associadoa:

  •Cefixima:400mg,VO,doseúnica;ou

  •Ceftriaxona:250mg,IM,doseúnica;ou

  •Espectinomicina:2g,IM,doseúnica.

4.Condiloma acuminado: caracterizado por lesões verrucosas, isoladas ou
agrupadas, úmidas ou secas e queratinizadas, geralmente localizadas na
vulva,períneoeregiãoperianal.Podemsersubclínicaseafetarocolouterino.
Alguns subtipos do HPV são fortemente associados a neoplasia cervical
(subtipos16,18,31e35).

 Tratamentodagestante:

 Nagestação,aslesõescondilomatosaspoderãoatingirgrandesproporções,seja
peloaumentodavascularização,sejampelasalteraçõeshormonaiseimunológicasque
ocorremnesseperíodo.Comoaslesõesduranteagestaçãopodemproliferaretornar-
sefriáveis,muitosespecialistasindicamasuaremoçãonessafase.Éimportanteorientar
ousodepreservativoeavaliaçãodoparceirosexual,comsuspensãodeatividadesexual
duranteotratamento.

 Nãoestáestabelecidoovalorpreventivodaoperaçãocesariana,portantoesta
nãodeveserrealizadabaseando-seapenasnaprevençãodatransmissãodoHPVparao
recém-nascido,jáqueoriscodainfecçãonasofaríngeadofetoémuitobaixa.
Apenasemraroscasos,quandootamanhoealocalizaçãodaslesõesestãocausando
obstruçãodocanaldeparto,ouquandoopartovaginalpossaocasionarsangramento
excessivo,aoperaçãocesarianadeveráserindicada.

 Aescolhadotratamentovaisebasearnotamanhoenonúmerodaslesões:

•NuncausarPODOFILINA,PODOFILOTOXINAouIMIQUIMODdurante
qualquerfasedagravidez;

•Lesõespequenas,isoladaseexternas:eletrooucriocauterizaçãoemqualquer
fasedagravidez;

• Lesões grandes e externas: ressecção com eletrocautério ou cirurgia de
altafreqüência(exéreseporalçadiatérmicaouLEEP)emqualquerfaseda
gravidez.Esseprocedimentoexigeprofissionalhabilitado,vistoquepode
provocarsangramentoconsiderável;

•Lesõespequenas,colo,vaginaevulva:eletrooucriocauterização,apenas
apartirdosegundotrimestre;
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•Mulherescomcondilomatoseduranteagravidezdeverãoserseguidascom
citologiaoncológicaapósoparto.

SEGUIMENTODASINFECÇÕESSEXUALMENTETRANSMISSÍVEISAPÓSAGESTAÇÃO

 Sífilis

 Amulhertratadaemdecorrênciadesífilis,duranteagestaçãoounomomento
doparto,deveráseracompanhadacomVDRLnopós-partoemintervalostrimestrais.
A negativação do teste indica alta ambulatorial, o que, geralmente, acontece no
primeiroano.Aelevaçãodostítulosemduasdiluiçõespodeindicarreinfecção(parceiro
nãotratadoounovoparceiro),neurossífilisoumanifestações tardiaspor tratamento
inadequado,indicandoreavaliaçãoclínico-laboratorialcompleta.

 Condilomaacuminado

 Mulherescomcondilomatoseduranteagravidezdevemseracompanhadascom
realizaçãodacitologiaoncótica.Portadoradelesõestratadasduranteagravidezterá
seguimentoregularparamanutençãodotratamento,senecessário.Oparceirodeverá
seravaliadoparapossíveltratamentoconjunto.

 OutrasDST

 Casosdiagnosticadosetratadosduranteagestaçãodevemserreavaliadosno
puerpério para verificar a necessidadede retratamento. Em casos de recorrências
freqüentes, o(s) parceiro(s) deve(m) ser avaliado(s) quanto à necessidade de
tratamentoconcomitante,excetoparatricomoníase,emqueoparceirosempredeve
sertratado.

 HIV/Aids

 Asmulheres identificadascomoportadorasassintomáticasdoHIVnoperíodo
pré-concepcional, durante a gestação, ou no parto/puerpério imediato, seguirão a
rotina de consultas nas unidades básicas de saúde, em conjunto com os serviços
de referência para portadoras do HIV, de acordo com a freqüência determinada
pelo profissional de saúde assistente. Lembramos que a amamentação está contra-
indicada.

 13.13TRABALHODEPARTOPREMATURO(TPP)

 Conceitua-segravidezpré-termoaquelacujaidadegestacionalencontra-seentre
22(ou154dias)e37(ou259dias)semanas.Paradiagnósticodetrabalhodeparto
prematuro,devem-seconsideraracontratilidadeuterinaeasmodificaçõescervicais.É
importantelembrarqueexistemcontraçõesuterinasduranteagestação,denominadas
deBraxton-Hicks,quesãodiferentesdaquelasdotrabalhodeparto,pelaausênciade
ritmoeregularidade.

 Otrabalhodepartoédefinidopelapresençadeduasatrêscontraçõesuterinas
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a cada dez minutos, com ritmo e freqüência regulares. Podem ser acompanhadas
demodificações cervicais caracterizadas pela dilataçãomaior ou igual a 2 cm e/ou
esvaecimentomaiorque50%.

 Condutas:

• Na presença de contrações uterinas rítmicas e regulares, porém sem
modificaçãocervical,caracteriza-seofalsotrabalhodepartoprematuro.
Essescasoscostumamevoluirbemapenascomorepouso,principalmente
se identificada e tratada a causa de base. Na eventualidade de as
contraçõespersistirem,hánecessidadedeusodetocolíticose,portanto,a
mulherdeveráserencaminhadaparahospitaldereferência;

• Na presença de TPP com colo modificado, encaminhar a mulher para
hospitaldereferência.

 O trabalho de parto prematuro constitui situação de risco gestacional. Deve,
portanto,serencaminhadoparacentrodereferência.É  importante lembrar,parao
profissional que faz o acompanhamentopré-natal, que a história deprematuridade
anterior éo fatorde riscoque, isoladamente, temamaior capacidadeemprever a
prematuridade na atual gestação. O TPP freqüentemente é relacionado a infecções
urináriasevaginais,principalmenteavaginosebacteriana.Por isso,nessassituações,
estariarecomendadoorastreamentodiagnóstico.Paraavaginosebacteriana,podeser
feitaaabordagemsindrômicaouarealizaçãodoexamedebacterioscopiadasecreção
vaginal,ondeestiverdisponível.Nasuspeitadeinfecçãourinária,solicitarUrinatipoI
eurocultura.

 13.14GESTAÇÃOPROLONGADA

 Conceitua-segestaçãoprolongada,tambémreferidacomopós-datismo,aquela
cuja idade gestacional encontra-se entre 40 e 42 semanas. Gravidez pós-termo é
aquelaqueultrapassa42semanas.

 Afunçãoplacentáriaatingesuaplenitudeemtornoda36ªsemana,declinando
apartirdeentão.Aplacentasenilapresentacalcificaçõeseoutrasalteraçõesquesão
responsáveispeladiminuiçãodoaportenutricionaledeoxigênioaofeto,associando-
se,dessamaneira,comaumentodamorbimortalidadeperinatal.

 A incidência de pós-datismo é em torno de 5%. O diagnóstico de certeza
somentepodeserfeitocomoestabelecimentoprecocedaidadegestacional,quepode
estar falseado na presença de irregularidadesmenstruais, uso de anticoncepcionais
hormonais,lactaçãoetc.Nessassituações,oexameultra-sonográficoprecoceérecurso
eficaznocorretoestabelecimentodaidadegestacional.

 Conduta

 Ocontroledagestantenessasituaçãovisaidentificaraeventualidadedehipóxia
conseqüente à insuficiência placentária. Dessa forma, os cuidados dirigem-se ao
controledascondiçõesdevitalidadefetal.Elapodeseravaliadanaunidadebásicade
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saúdepeloregistromaternodamovimentaçãofetal(mobilograma)epelanormalidade
naevoluçãodopré-natal.

 Por volta da 41ª semana de idade gestacional, ou antes disso, se houver
diminuiçãodamovimentaçãofetal,encaminharagestanteparacentrodereferência
para outros testes de vitalidade fetal, incluindo cardiotocografia, ultra-sonografia,
dopplervelocimetria, amnioscopia (se as condições cervicais o permitirem). Nesses
casos,osprofissionaisdocentrodereferênciadevemorientaradequadamenteagestante
e a unidadebásica de saúde responsável pelo pré-natal, segundo recomendações do
manualtécnicoGestaçãodeAltoRisco.Éimportanteenfatizarque,emboraseguidapelo
centrodereferênciaparaavaliaçãodevitalidade,nenhumagestantedevereceberaltado
pré-nataldaunidadebásicaantesdainternaçãoparaoparto.

 13.15VARIZESETROMBOEMBOLISMO

 Asvarizesmanifestam-seouagravam-senagestaçãopor fatoreshereditários,
pelacongestãopélvica,pelacompressãomecânicadoúterográvidoeporalterações
hormonais. Sãomais freqüentes nosmembros inferiores, sobretudonodireito,mas
podem aparecer também na vulva. Nessa localização, habitualmente desaparecem
apósoparto.

 Na história clínica, é importante perguntar sobre a ocorrência de situação
semelhante em familiares. As varizes estão associadas a edema e sensação de
desconforto ou dor nas pernas. As orientações práticas sobre condutas para essa
situaçãoencontram-senoCapítulo11destapublicação.

 Aoclusãototalouparcialdeumaveiaporumtrombo,comreaçãoinflamatória
primáriaousecundáriadesuaparede,caracteriza-secomotromboembolismo,sendo
maiscomumnosmembrosinferioresecomoconseqüênciadevarizes,daimobilização
prolongadanoleito,daobesidadee/oudecompressãodamusculaturadapanturrilha.
Podemexistirantecedentesdetrombose.

 Asuspeitadiagnósticaéfeitapormeiodahistóriaclínicadedornapanturrilha
ounacoxa,aumentodatemperaturalocal,edema,dificuldadededeambulaçãoe/ou
dor à dorsoflexão do pé (sinal de Homans). Na suspeita dessa condição, a mulher
deve ser encaminhada ao centro de referência para confirmação do diagnóstico e
tratamento.

 13.16PARASITOSESINTESTINAIS

 A incidênciadeprotozooses ehelmintíases intestinais continuaaltanoBrasil.
Amaioria das parasitoses tem transmissão a partir de fezes humanas disseminadas
no meio ambiente onde predominam condições precárias de higiene, habitação,
alimentaçãoesaneamentobásico.

1.Helmintíases: são infecções ou infestações, sintomáticas ou inaparentes,
causadas por vermes que passam a habitar o trato intestinal, geralmente
limitando-seaessalocalizaçãoemsuafaseadulta.Nafaselarvária,oshelmintos
podemserencontradosnotubodigestivoeemoutrosórgãos,deacordocom
seu ciclo biológico e com determinadas circunstâncias (imunodepressão).
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As helmintíasesmais comuns são: ancilostomíase, ascaridíase, enterobíase,
estrongiloidíase,himenolepíase,teníaseetricuríase.

 Emboranenhumadessasparasitoses,habitualmente,constitua-seemsituação
degrandeimportânciaclínicaduranteagestação,éimportantelembrarqueaanemia
delas decorrente pode agravar a anemia fisiológica ou a ferropriva, tão comuns
na gravidez. Assim, recomenda-se a realização de exame protoparasitológico de
fezes em todas as mulheres grávidas, sobretudo naquelas de nível socioeconômico
mais desfavorecido, para o adequado tratamento aindana vigência dagestação.O
momentooportunoparaotratamentoéomaisprecocepossível,logoapósas16–20
semanas,paraevitarospotenciaisriscosteratogênicosdasdrogaseasomatóriadeseu
efeitoeméticoàemesedagravidez.

2. Protozooses: causadas por protozoários que passam a habitar o trato
intestinal, permanecendo a ele limitados, ou eventualmente invadindo
outros órgãos. Alguns protozoários não são considerados patogênicos
para o tubodigestivo:Entamoeba coli, Lodamoeba buetschlii, Chilomastix
mesnili, Endolimax nana, Trichomonas hominis. Não necessitam, portanto,
denenhumtipodetratamentoespecífico.

• Amebíase: protozoose causada pela Entamoeba histolytica. Pode
apresentar-senasformasintestinaleextra-intestinal.Agrandemaioriados
acometidos apresenta a doença benigna,manifestando-se sob a forma
intestinaldiarréica.

•Giardíase: asmanifestações clínicas estão presentes em 50%das vezes
ou mais, relacionando-se, possivelmente, com a participação de fatores
predisponentes, como alterações da flora intestinal e desnutrição. A
manifestação mais comum é a diarréia, às vezes acompanhada de
desconfortoabdominaloudoremcólica,flatulência,náuseasevômitos.Na
giardíasenãoseobservam,demodogeral,manifestaçõessistêmicasenão
ocorremalteraçõesdohemograma,nãoprovocandotambémaeosinofilia.
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QUADRO 11 – MEDICAMENTOS INDICADOS NA TERAPÊUTICA DAS
HELMINTÍASESEPROTOZOOSESINTESTINAISDURANTEAGESTAÇÃO

Helmintíases Medicamentos Posologia

Ancilostomíase Mebendazol 100mg,duasvezesaodia,porVO,
  durantetrêsdiasseguidos

Ascaridíase Mebendazol 100mg,duasvezesaodia,porVO,
  durantetrêsdiasseguidos

Enterobíase Mebendazol 100mg,duasvezesaodia,porVO,
  durantetrêsdiaseguidos

Esquistossomose Oxaminiquine CONTRA-INDICADOS:TRATAR
 Praziquantel NOPUERPÉRIO
 Ditioletiona

Estrongiloidíase Tiabendazol 50mg/kg/dia,porVO,emduas
  tomadas(manhã/noite),durante
  doisdiasseguidos

Himenolepíase Praziquantel CONTRA-INDICADOS:TRATAR
 Niclosamida NOPUERPÉRIO

Teníase Mebendazol 200mg,porVO,duasvezesaodia
  (manhã/noite),durantequatrodias
  seguidos

Tricuríase Mebendazol 100mg,duasvezesaodia,porVO,
  durantetrêsdiasseguidos


Protozooses Medicamento Posologia

Amebíase Metronidazol 250mg,trêsvezesaodia,porVO,
  durantedezdias

Giardíase Metronidazol 250mg,duasvezesaodia,porVO,
  durantesetediasseguidos

13.17EPILEPSIA

 Por não se tratar de doença oumesmo de síndrome específica, não há
definição satisfatória para epilepsia. No  entanto, admite-se como epilepsia
umgrupodedoenças que têmem comumcrises convulsivas queocorremna
ausênciadecondiçõestóxico-metabólicasoufebris.
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 A prevalência da epilepsia émuito variável, estimando-se que cerca de
0,5%dasgestantes apresentamessa condição. Emapenas cercadeum terço
dessescasos,ofatorcausaloudesencadeanteconsegueseridentificado.

EPILEPSIAEMMULHERES

 A epilepsia é afetada pelos hormônios sexuais, o que pode gerar
complicações para a saúde reprodutiva da mulher, especialmente durante
a gestação. Os esteróides ovarianos alteram a excitabilidade neuronal e a
conectividadesináptica.Osestrógenosaumentamaexcitabilidadeediminuem
o limiar para desencadeamento de crises. A progesterona, por sua vez,
diminui a excitabilidade e aumenta o limiar de desencadeamento de crises.
Assim,existeumaaçãopró-convulsivantedoestrógenoeanticonvulsivanteda
progesterona.

EFEITODAGRAVIDEZNASCRISESCONVULSIVAS

 Entre17%e37%dasmulherescomepilepsiatêmaumentodafreqüência
dascrises,emespecialnoterceirotrimestre.Issosedeveàsalteraçõessistêmicas
própriasdagravidez,comoganhodepeso,alteraçõeshormonaiseaumentodo
volumeplasmático, que levama alterações na absorção das drogas, aumento
dometabolismoeoutrasalteraçõesfisiológicasqueculminamcomdiminuição
doseunívelsérico.Outrofatorquecomumentelevaaoaumentodafreqüência
de crises é a suspensão da droga pela própria gestante, pormedo de efeitos
deletériosaofeto.

EFEITODAEPILEPSIANAGRAVIDEZ

 Tem-se associado inúmeras complicações durante a gestação, o parto
e o puerpério de mulheres com epilepsia e uso de anticonvulsivantes.
Essas complicações incluem abortamentos espontâneos, morte perinatal,
prematuridade, anomalias congênitas e anormalidades de crescimento fetal e
desenvolvimentonessascrianças,emtaxasmaioresqueasdapopulaçãogeral.
Noentanto,aindanãoestáesclarecidoseessesefeitossãosecundáriosàscrises
convulsivasouàsdrogasutilizadasparaoseucontrole.

 Malformaçãofetalemgestantesepilépticasmedicadas

 Demodogeral,pode-seassumirqueoriscodemalformaçõesfetaisdobra
quandocomparadoàpopulaçãogeral. É importante frisarqueamonoterapia
temmenorassociaçãocomalteraçõesfetais.Asmalformaçõesmaisfreqüentes
sãoolábioleporinoepalatofendido.Afenitoínaassocia-secomhipertelorismo
ehipoplasiadigitaleoácidovalpróicotemassociaçãode2%a3%comdefeitos
defechamentodotuboneural.
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 Conduta

 Nãoexistemevidênciasdequecrisesparciaissimplesoucomplexas,crises
de ausência ou mioclônicas tenham efeito adverso na gestação ou no feto.
No entanto, as crises generalizadas tônico-clônicas podem levar a acidentes
graves e, potencialmente, podem levar à hipóxia materna e fetal. Portanto,
nessas situações, está recomendadoo tratamentomedicamentoso comdrogas
antiepilépticas(DAE),conformeasrecomendaçõesabaixo.

 Recomendações para o uso de drogas antiepilépticas durante a
gestação:

1.Discutircomamulherospossíveisriscosdagestaçãoparaelamesma
eparaofeto,alémdospotenciaisefeitosteratogênicosdasDAE.Essa
orientaçãodeveserdadaantesdagestaçãoparaevitaraansiedadeda
gestanteepossível interrupçãodamedicaçãoporfaltadeinformação
adequada;

2.Usodeácidofóliconadosagemde5mgaodia.Oidealéqueapaciente
inicieousodeácidofólicopelomenostrêsmesesantesdagestação;

3.Empacientessemcriseshámaisdedoisanos,discutirasuspensãoda
droganapericoncepçãoeprimeirotrimestre;

4. Uso preferencial de DAE em monoterapia e em doses fracionadas.
Porém, não alterar o regime terapêutico durante a gestação, a
nãosersoborientaçãodeespecialista;

5.Nãoexisteumadrogadeescolhapara serusadaduranteagestação.
Além disso, nenhuma DAE apresenta perfil de teratogenicidade
específico.Aexceçãoéparaousodevalproato,quetemsidoassociado
comriscode1%a2%deespinhabífida,masseuusoemcombinação
comacarbamazepinaparecediminuiresserisco(únicaocasiãoemque
apoliterapiacomDAEdiminuiosefeitosteratogênicos);

6.Adosagemserásempreindividualizada,nadependênciadafreqüência
dascrises.

 Demaneirageral, asdrogasatualmentemaisutilizadasecomefeitosmelhor
conhecidosduranteagestaçãosãoacarbamazepina,oclonazepam,aoxcarbazepina,
ofenobarbitaleafenitoína.

 Asgestantescomepilepsiapodemteroacompanhamentopré-natal realizadona
unidadebásicadesaúde.Éimportanteenfatizarqueadrogaanticonvulsivantenãodeveser
suspensasóporqueamulherengravidou,ouporquetenhaapresentadocrisesconvulsivas
mesmocomousodadroga.Nessa condição,é recomendável referir agestanteparaa
avaliaçãodeespecialistaparaadequaro tratamento,aumentandoadosagemdadroga,
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trocando-aouassociando.

 Seria,ainda,recomendável,semprequepossível,solicitarexamedeultra-sonografia,
especificamenteparaorastreamentodepossíveismalformaçõesfetais.Umarecomendação
adicionalrefere-se,ainda,aousodevitaminaK(Kanakion®),umaampola,IM/dia,duasa
quatrosemanaspréviasaoparto,peloefeitoanticoagulantedosanticonvulsivantes.

 Amamentação

 Asmedicaçõesanticonvulsivantesestãopresentesno leite,porémnãohácontra-
indicaçãoda amamentação.Deve-se ter cuidadoespecial emusuárias de fenobarbital e
benzodiazepínicos, pois causam sonolência e irritação nas crianças. Por se tratarem de
mulheresquepodemtercrisesconvulsivasenquantoamamentam,sugere-sequeofaçam
sentadasnochãoouempoltronasegura.

 13.18AMNIORREXEPREMATURA

 Conceitua-se amniorrexe prematura quando a rotura da bolsa se dá antes de
instalado o trabalho de parto. Constitui causa importante de partos prematuros (cerca
de1/3doscasos),oquecontribuiparaoaumentodamorbidadeperinatal.Amorbidade
maternatambéméagravadapelosriscosdeinfecção.

 Odiagnósticoébasicamenteclínico.Aanamneseinformasobreperdalíquida,em
grandequantidade(molharoupas),súbitaehabitualmenteindolor.

 Oexamefísicoestádentrodospadrõesdenormalidadeeoexameobstétricomostra
volumeuterino adequadopara a idadegestacional referida, úteronormotônico, partes
fetaismaisfacilmentepalpáveisebatimentoscardíacosfetaispresentes.

 A presença de líquido em fundo de saco vaginal, as paredes vaginais limpas e a
visualizaçãodesaídadelíquidoamnióticopeloorifíciodocolo,espontaneamenteouapós
esforçomaterno,indicamaconfirmaçãodiagnóstica.Essasinformaçõespodemserfacilmente
obtidaspormeiodeexamevaginalcomespéculo.Oscasossuspeitosouconfirmadosde
amniorrexe prematura não devem ser submetidos ao exame de toque vaginal,
porqueissoaumentaoriscodeinfecçõesamnióticas,perinataisepuerperais.

 Como,entretanto,nemsempreessesdadossãoobtidos,utilizam-setambémoutros
métodosparadiagnóstico,porexemplo:

•Provadecristalização:consisteemcolhermaterialdofundodesacovaginale
próximodoorifíciodo colo sobreuma lâmina.Apósa secagemdomaterial
coletado,aobservaçãoaomicroscópiopermiteconfirmarapresençadelíquido
amnióticonoconteúdovaginalseocorrercristalizaçãonaformadesamambaia.
Entretanto, são comuns os resultados falso-negativos, sobretudo quando
decorridomaiortempoentrearoturademembranaseoexame;

•VerificaçãodepHdoconteúdovaginal:aindicaçãodiretaouindiretadevalores
maiselevadosdepH(>6)sugereodiagnósticodeamniorrexe,emboravárias
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situaçõesestejamrelacionadascomresultadosfalso-positivosenegativos;

• Exame de ultra-sonografia com a medida do índice de líquido amniótico
(ILA):aestimativademedidadeILAabaixodolimiteinferiorparaarespectiva
idade gestacional em uma curva de valores normais é útil na confirmação
diagnóstica.

 Conduta

 Oelementofundamentalparaacondutaemcadacasodiagnosticadocomode
amniorrexeprematuraéaidadegestacional.Nasgestaçõesdetermo,oprofissionalde
saúdedaunidadebásicadeveráencaminharagestanteparaohospitaloumaternidade
jádesignadoparaoatendimentoaoparto.Nasgestaçõespré-termo,commaiorrisco
decomplicaçõesmaternaseperinatais,asmulheresdevemserimediatamentereferidas
para o hospital incumbido do atendimento às gestações de risco daquela unidade,
onde procedimentos propedêuticos e terapêuticos adicionais serão providenciados,
conformeespecificadonomanualtécnicoGestaçãodeAltoRisco.

AMNIORREXEPREMATURAEMMULHERESPORTADORASDEHIV

 Existemevidênciasdequeaprematuridadeeotempoderoturademembranas
estãoassociadosamaiorriscodetransmissãoverticaldoHIV.Ataxadetransmissão
aumenta progressivamente após quatro horas de bolsa rota durante o trabalho de
parto (cercade2%acadahoraaté24horas).Noentanto,nãoexistemdadosque
possamdefinir, comsegurança,amelhor condutaa ser tomadaquandoagestante
HIVapresentaroturademembranasantesda34ªsemanadegestação.Assimsendo,a
condutadeveráserinstituídaconformeasrotinasprevistasparaamniorrexeprematura
nasmulheresemgeral,buscandopromoveramaturidadefetal,areduçãodosriscos
detransmissãoperinataldoHIVedamorbimortalidadematerna.
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 14.1GESTAÇÃOMÚLTIPLA

 Gravidezqueocorrecompresençadedoisoumaisfetos.Relaciona-secom:

•Maioridadematerna;

•Raçanegra;

•Multiparidade;

•Históriafamiliar(peloladomaterno);

•Freqüênciamaiorderelaçõessexuais;

•Técnicasdeinduçãodaovulaçãooudefertilizaçãoassistida.

 Odiagnósticodesuspeiçãoéfeitopormeiodedadosclínicos,pelamedidada
alturauterinamaiorqueaesperadaparaaidadegestacional,apalpaçãodedoispólos
cefálicos,asobredistensãouterinaeapresençadedoisfocos,separadosamaisque
10cmecomfreqüênciasdiferentes.Aultra-sonografiaconfirmaodiagnóstico.

 Amortalidadeperinatalémaiorqueahabitualeaumentaemproporçãodiretaao
númerodefetos.Édevida,principalmente,àprematuridadeeàrestriçãodecrescimento
fetal e, secundariamente, à presença de malformações fetais, alterações placentárias
e de cordão etc. Está, também, aumentadoo riscomaternopelo aparecimentomais
freqüentedehiperêmese,trabalhodepartoprematuro,síndromeshipertensivas,anemia,
quadroshemorrágicosnoparto,polidrâmnio,apresentaçõesanômalasetc.

 Conduta

 Cabeaoprofissionaldesaúdeterconhecimentodetodasascondiçõesderisco,
acompanhar a gestante com consultas mais freqüentes e encaminhá-la ao pré-natal
dealto risconapresençadequalquer intercorrência clínica.Oacompanhamentopré-
nataldasgestaçõesgemelarespodeserrealizadonasunidadesdesaúde,desdequeo
profissional esteja cientedos riscos potenciais e tenha facilidadede encaminhamento
paraunidadeouhospitalquepresteassistênciaàgestaçãodealtorisco.

 14.2GRAVIDEZNAADOLESCÊNCIA

 A adolescência é importante etapa do desenvolvimento do ser humano para
atingiramaturidadebiopsicossocial.

 Nessaetapa,asexualidademanifesta-seemnovasesurpreendentesnecessidades
e sensações corporais, em desconhecidos desejos e na busca de relacionamento

CONDIÇÕESESPECIAIS 14
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interpessoal, ocasionados pelas alterações hormonais da puberdade, sendo foco
importante de preocupação e curiosidade para adolescentes de ambos os sexos.
Amaneira como os adolescentes vão lidar com a sua sexualidade, como vão vivê-
la e expressá-la é influenciada por vários fatores, entre os quais estão a qualidade
das relações afetivas que vivenciarame, ainda, vivenciam compessoas significativas
na sua vida, pelas transformações corporais, psicológicas e cognitivas trazidas pelo
crescimentoedesenvolvimento,atéosvalores,normasculturaisecrençasdasociedade
naqualestãoinseridos.

 Se entre mulheres, como um todo, houve, nas quatro últimas décadas, um
decréscimonataxadefecundidade,entreadolescentesejovens,osentidoéinverso.
Atéosanos90,ataxadefecundidadeentreadolescentesaumentou26%.

 Diferentes fatores contribuem para esse fato, entre os quais se encontra o
iníciocadavezmaisprecocedapuberdadeapartirdadécadade40,oqueacarreta
decréscimo da idade da primeira menstruação, instalando-se, cada vez mais cedo,
a capacidade reprodutiva. Isso se confirma na pesquisa Comportamento Sexual e
PercepçõesdaPopulaçãoBrasileirasobreHIV/Aids(BERQUÓ,1999),aqualapontaque
a vida sexual dos jovens começa cada vezmais cedo. Entre os homens, a iniciação
sexualocorremaiscedodoqueentreasmulheres,médiadeidadequevariade14,5
a 16,4 emédia de idade que varia de 15,2 a 20,6 respectivamente.Muitas dessas
relações ocorrem sem utilização demétodos contraceptivos e de preservativo, com
maior exposição à gravidez e às infecções pelo HIV e outras doenças sexualmente
transmissíveis.

 Noentanto,secompararmososnúmerosdoSistemadeInformaçãodeNascidos
Vivos(Sinasc/Datasus)disponíveisdesde1994,nasfaixasetáriasde10a14,15a19
e20a24anos,observamoselevaçãodonúmerodenascidosvivosatéoano2000.A
partirde2000,observamosquedanonúmerodenascidosvivosnasfaixasetáriasde
15a19ede20a24anos.Apartirde2001,observamosodecréscimodosvalores
tambémna faixa etária de 10 a 14 anos, cujos fatores causais ainda estão por ser
estudados.

 Entre1993e1998,observou-seaumentode31%nopercentualdepartode
meninas entre 10–14 anos atendidas pela rede do SUS. Em 1998,mais de 50mil
adolescentesforamatendidasemhospitaispúblicosparacuretagempós-abortamento,
sendoquequasetrêsmildelas tinhamapenasde10a14anos,apontandoparaa
crescente vulnerabilidade desse grupo que, muitas vezes, está exposto à violência
sexual.

 Paraaverificaçãodesituaçõesdeabusoeviolênciadevemserverificadosos
seguintesIndicadoresSentinela:

•Discrepânciadaidadedoparceirosexualcomrelaçãoaidadedapaciente;

•Situaçõesdepoder,dependênciaouparentescoentrepacienteeseu 
 parceirosexual;

•Pesquisadesinaisdeconstrangimentoecoerçãoe/ourecusadediálogo
comfamiliaresouparticipaçãoderesponsáveisnoatendimento.
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 Noentanto,amaturaçãosexualdissocia-sedacompetênciasocialeeconômica
e,muitasvezes,daemocional,porqueessasocorremmaistardiamente,sendofatorde
desvantagensparamãesepaisadolescentesnoseucontextodevida.

 Segundo Heilborn (1998), as mudanças na sociedade brasileira diminuíram
o valormoral que eradadoà virgindade, sendoque agravidez se tornou, então,
formadeconstituirfamília,demudardestatussocial,umavezqueamaternidadeé
valorizadasocialmenteevistacomoelementoformadordaidentidade,pormeioda
constituiçãodenovafamília.

 Aponta,ainda,queasfamílias,cadavezmais,protegemasmãesadolescentes
e seus filhos, para que nãomudem totalmente o seu estilo de vida e continuem
trabalhando ou estudando. No entanto, essa proteção nem sempre ocorre, pois
estárelacionadaadiferentesfatores,taiscomooscostumesfamiliareseosvalores
moraisdasociedadeondeaconteceagravidez,asdificuldadeseconômicas,sociais,
familiareseaaceitaçãodagravidezpelajovem,entreoutros.

 Assim,oaumentodagravideznessafasedavida,quenocontextosocialvigente
depercepçãodas idadesede suas funçõesdeveria serdedicadaàpreparaçãopara
a idade adulta, principalmente relacionada aos estudos e a ummelhor ingresso no
mercadode trabalho, vempreocupandonãosóo setor saúde, comooutros setores
quetrabalhamcomadolescentese, também,as famílias,porqueas repercussõesde
uma gravidez em idades precoces, e se desprotegida, podem trazer riscos para as
adolescentes. O abandono do parceiro ou da família, a perda de unicidade com o
grupodeiguais,adescontinuidadeemesmoainterrupçãodeprojetosdevidaeriscos
materno-fetaissãoalgunsdessesriscos.

 Os ônus relacionados à maternidade e à constituição da família podem
dificultar o progressoda escolarizaçãodasmães, afetando a sua inserção exitosa
no mercado de trabalho, colaborando, assim, para a continuidade do ciclo de
pobrezacomtodasasmásconseqüênciasparaaqualidadedevidadessasjovens.Os
homensadolescentes,também,carregamoônusdeumagravidezprecoce,quando
assumemapaternidadesemestruturaeconômica,eàsvezesemocional,paracuidar
e educar um filho, devendo ser contemplados na atenção dentro do âmbito da
saúdereprodutiva.

 Essa realidade multicausal revela deficiências na implementação de políticas
públicas,exigindomovimentodogovernoedasociedadeparapromoverasaúdeeo
desenvolvimentodajuventude.

 Na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo,
1994),cujasdeterminaçõesforamacatadaspeloBrasil,asquestõesdesaúdesexuale
reprodutivadosadolescentestiveramdestaqueespecialno§“E”doCapítuloVll,do
texto“DireitosReprodutivoseSaúdeReprodutiva“,preconizando:

• O encorajamento de comportamentos sexuais e reprodutivos responsáveis e
saudáveis, incluindo a abstinência voluntária e a disponibilidadede serviços e
aconselhamentoadequados,especificamentedestinadosaessegrupoetário;
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•Ospaísesdevemgarantiroacessodosadolescentesaosserviçoseinformações
de que necessitam. Esses serviços devem salvaguardar o direito dos
adolescentes à privacidade, confidencialidade, consentimento expresso e
respeitoàscrençasreligiosas,bemcomodireitos,devereseresponsabilidades
dospais;

•Ospaísesdevemprotegerepromoverodireitodosadolescentesàeducação,
informaçãoecuidadosdesaúdereprodutivaereduzir,consideravelmente,
onúmerodecasosdegravideznaadolescência.

 No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Título dos
Direitos Fundamentais, Capítulo l, do Direito à Vida e à Saúde, art. 7º, dispõe
o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde,
medianteaefetivaçãodepolíticassociaispúblicasquepermitamonascimentoeo
desenvolvimentosadio,harmoniosoeemcondiçõesdignasdeexistência.

 O art. 8º assegura no SUS o atendimento pré e perinatal, determinando:
acompanhamento para a gestante, vinculação entre serviços e profissionais que
fazemopré-nataleosquerealizarãoopartodasadolescentes.

 Sendo a adolescência uma fase em que o ser humano está em condição
peculiar de desenvolvimento (ECA), pelas mudanças biológicas, psicológicas e
sociaisaindanãobemestruturadas,asuperposiçãodagestaçãoacarretasobrecarga
físicaepsíquica,principalmenteparaasadolescentesde10a15anosde idade,
aumentandoavulnerabilidadeaosagravosmaterno-fetaisepsicossociais,comojá
foiexplicitadoanteriormente.

 O atendimento humanizado e de qualidade no pré-natal, no parto e no
puerpério é fundamental para diminuir esses agravos. É importante, ainda, a
inclusão demedidas de prevenção e promoção da saúde, em vez da assistência
estritamentebiológicaecurativa.Principalmente,éimportantequeaadolescente
seja informada de seus direitos, como o de ter acompanhante de sua escolha
durantetodaagestaçãoeduranteotrabalhodeparto,nopartoenopós-parto
(ECAeLeinº11.108).

 AÁreadeSaúdedoAdolescenteedoJovem(ASAJ),doMinistériodaSaúde,
visando àmelhor qualidadeno atendimento, preconiza os seguintes princípios e
diretrizes:

• Adequação dos serviços de saúde às necessidades específicas de
adolescentesejovens;

• Consideração do modelo de atenção vigente no local e dos recursos
humanosemateriaisdisponíveis;

• Consideração das características da comunidade nos aspectos
socioeconômicoseculturais,alémdoperfilepidemiológicodapopulação
local;
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• Participação ativa de adolescentes e jovens no planejamento,
desenvolvimento,divulgaçãoeavaliaçãodasações.

PRINCÍPIOSÉTICOS

 Uma das estratégias para que adolescentes e jovens procurem os serviços é
torná-losreservadoseconfiáveis,assimcomocaracterizá-losporatendimentoquedê
apoio,sememitirjuízodevalor.Éimportantequeosprofissionaisdesaúdeassegurem
serviçosqueofereçam:

•Privacidade:paraqueadolescentesejovenstenhamaoportunidadedeser
entrevistadoseexaminados,semapresençadeoutraspessoasnoambiente
daconsulta,senãoforestritamentenecessário,oucasoassimodesejem;

•Confidencialidade: para que adolescentes e jovens tenham a garantia de
queasinformaçõesobtidasnoatendimentonãoserãorepassadasaosseus
pais e/ou responsáveis, bem como aos seus pares, sem a concordância
explícita.

 A viabilização desses princípios no atendimento de adolescentes e jovens
contribui para iniciativas interpessoais mais eficientes, colaborando para melhor
relaçãoentreclienteeprofissional,oquefavoreceadescriçãodascondiçõesdevida,
problemasedúvidas.Essesprincípiostambémampliamacapacidadedoprofissional
de saúde no encaminhamento das ações necessárias e favorece a possibilidade de
retornodeadolescentese jovensaos serviços.Tambémasseguramaadolescentese
jovensodireitode serem reconhecidoscomosujeitos capazesde tomaremdecisões
de forma responsável. Quanto ao atendimento específico à adolescente gestante,
os profissionais devem guiar-se pelas recomendações do PHPN e peloManual de
OrganizaçãodeServiçosdaASAJ.

 A existência de diversas limitações para entender os adolescentes enquanto
sujeitosdedireitoscausamdificuldadesparaoprofissionaldesaúdenoatendimentoa
essapopulação,criandoreceiosdopontodevistaéticoelegal.

 Paraacorretainterpretaçãoeaplicaçãodasdiversasnormasdetutela,deve-se
compreender, primeiramente, a concepção dos direitos que envolve a assistência à
saúdedoadolescente–odireitoàsaúdeeosdireitosdacriançaedoadolescente.

Art.6º–NainterpretaçãodestaLeilevar-se-ãoemcontaosfinssociaisaqueelase
dirige,asexigênciasdobemcomum,osdireitosedeveresindividuaisecoletivosea
condiçãopeculiardacriançaedoadolescentecomopessoasemdesenvolvimento.

EstatutodaCriançaedoAdolescente–Leinº8.069/90/90


 O direito à saúde constitui direito humano fundamental, concebido numa
perspectivaintegradoraeharmônicadosdireitosindividuaisesociais,umdireitotutelar
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que exclui qualquer outra norma que se mostre prejudicial ao bem juridicamente
tutelado–asaúdedapessoahumana.

 OEstatutodaCriançaedoAdolescente,queconsolidaosdireitosbásicosda
população infanto-juvenil,emseuart.3º,claramentedispõeadoutrinadaproteção
integral,determinandoanaturezatutelardosdireitosalielencados,quepredominarão
sobrequalqueroutroquepossaprejudicá-lo.

Art.3º–Acriançaeoadolescentegozamdetodososdireitosfundamentais
inerentesàpessoahumana,semprejuízodaproteçãointegraldequetrataesta
Lei,assegurando-se-lhes,por leiouporoutrosmeios, todasasoportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,mental,moral,
espiritualesocial,emcondiçõesdeliberdadeededignidade.

EstatutodaCriançaedoAdolescente–Leinº8.069/90


 Dessaforma,qualquerexigência,comoaobrigatoriedadedapresençadeum
responsávelparaacompanhamentonoserviçodesaúde,quepossaafastarouimpedir
o exercício pleno do adolescente de seu direito fundamental à saúde e à liberdade
constituilesãoaodireitomaiordeumavidasaudável.

 Casoaequipedesaúdeentendaqueousuárionãopossuicondiçõesdedecidir
sozinhosobrealgumaintervençãoemrazãodesuacomplexidade,deve,primeiramente,
realizaras intervençõesurgentesquesefaçamnecessáriase,emseguida,abordaro
adolescente de forma clara sobre a necessidade de que um responsável o assista e
auxilienoacompanhamento.

 A resistênciadoadolescenteem informardeterminadas circunstânciasde sua
vidaàfamíliaporsisódemonstradesarmonia,quepodeedeveserenfrentadapela
equipedesaúde,preservandosempreodireitodoadolescenteemexercerseudireito
àsaúde.Dessaforma,recomenda-seque,havendoresistênciafundadaereceiodeque
acomunicaçãoaoresponsável legal impliqueafastamentodousuáriooudanoàsua
saúde,aceite-sepessoamaiorecapazindicadapeloadolescenteparaacompanhá-loe
auxiliaraequipedesaúdenaconduçãodocaso,aplicando-seoprincípiodoart.17do
EstatutodaCriançaedoAdolescente.

Art.17–Odireitoaorespeitoconsistenainviolabilidadedaintegridadefísica,
psíquicaemoraldacriançaedoadolescente,abrangendoapreservaçãoda
imagem,daidentidade,daautonomia,dosvalores,idéiasecrenças,dosespaços
eobjetospessoais.

EstatutodaCriançaedoAdolescente–Leinº8.069/90

 
 Diantedasimplicaçõeslegaisquepossamsurgirnoscasosdemaiorcomplexidade,
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recomenda-sequeoserviçodesaúdebusquearticulaçãoeintegraçãocomoConselho
Tutelardaregião–órgãoresponsávelnasociedadeporzelarpelocumprimentodos
direitosdacriançaedoadolescente–ecomaPromotoriada Infânciae Juventude,
de forma que possibilite a participação de seus integrantes na condução das
questõesexcepcionais,deformaharmônicacomosprincípioséticosqueregemesse
atendimento.

SIGILOPROFISSIONALEATENDIMENTOAOADOLESCENTE

Art.154–Revelaraalguém,semjustacausa,segredodequetenhaciência,em
razãodefunção,ministério,ofícioouprofissão,ecujarevelaçãopossaproduzir
danoaoutrem.Pena:detençãodetrêsmesesaumano.

CódigoPenal


 Considerandoquearevelaçãodedeterminadosfatosparaosresponsáveislegais
podemacarretarconseqüênciasdanosasparaasaúdedojovemeaperdadaconfiança
narelaçãocomaequipe,oCódigodeÉticaMédicanãoadotouocritérioetário,maso
dodesenvolvimentointelectual,determinandoexpressamenteorespeitoàopiniãoda
criançaedoadolescente,eamanutençãodosigiloprofissional,desdequeoassistido
tenhacapacidadedeavaliaroproblemaeconduzir-sepor seusprópriosmeiospara
solucioná-lo.

Évedadoaomédico:
Art. 103 – Revelar segredo profissional referente a paciente menor de
idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor
tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus
próprios meios para solucioná-los, salvo quando a não revelação possa
acarretardanosaopaciente.

CódigodeÉticaMédica

 DiversoscódigosdeéticaprofissionaleopróprioCódigoPenalseguemomesmo
entendimentoeexpressamentedeterminamosigiloprofissional independentemente
daidadedocliente,prevendosuaquebraapenasnoscasosderiscodevidaououtros
riscosrelevantesparaaprópriapessoaouparaterceiros,como,porexemplo,recusa
dopacienteeminformarparao(a)parceiro(a)sexualqueéportadordovírusHIVecom
quemmantenharelaçãosemousodepreservativo;distúrbiospsíquicosdopaciente
queofaçamrejeitartratamento,ouriscodesuicídioouhomicídio.

Évedadoaomédico:
Art. 107 –Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitemo
segredoprofissionalaqueestãoobrigados.

CódigodeÉticaMédica
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 Adolescentes e jovens devem ter a garantia de que as informações obtidas
no atendimento não serão repassadas aos seus pais e/ou responsáveis, bem como
aos seuspares, sema suaconcordânciaexplícita.Entretanto,devemser informados
dassituaçõesquerequeremaquebradesigilo,ouseja,quandohouverriscodevida
ou outros riscos relevantes tanto para o cliente quanto para terceiros, a exemplo
de situaçõesde abuso sexual, idéia de suicídio, informaçãodehomicídios eoutros.
Recomenda-se,portanto:

a) Que a equipe médica busque sempre encorajar o adolescente a envolver a
famílianoacompanhamentodosseusproblemas,jáqueospaisouresponsáveis
têmaobrigaçãolegaldeproteçãoeorientaçãodeseusfilhosoututelados;

b)Que aquebrado sigilo, semprequepossível, seja decididapela equipede
saúdejuntamentecomoadolescenteefundamentadanobenefíciorealpara
apessoaassistida,enãocomoumaformade“livrar-sedoproblema”.

 Aspolíticasdepromoçãoeatençãoàsaúdedosadolescentesdevemcontemplar
aheterogeneidadedessapopulação,comestratégiasdiferenciadasqueprivilegiemos
gruposmais vulneráveis e promovamobem-estar e desenvolvimento saudável para
todos.

 Poroutro lado,asações relacionadasàsaúdesexuale reprodutivadevemser
iniciadasantesdagravidez,influenciandonoprocessodedecisãosobreanticoncepção
egravidez,comavalorizaçãododesenvolvimentodaauto-estima,daautonomia,do
acessoàinformaçãoeaserviçosdequalidadequeofereçampromoçãoeassistência
geral da saúde sexual e reprodutiva e acesso contínuo à atenção emplanejamento
familiar,comescolhalivreeinformada.

 Há necessidade, ainda, da implementação de políticas intersetoriais que
enfoquem e garantam o acesso a atividades produtivas, educativas e recreativas,
visando à ocupação do tempo livre, aos estilos de vida, valorizando a diversidade
culturaleaabordagemdasrelaçõesdegênero,aetniaeaclassesocialcomoeixos
norteadoresdoprocessodetrabalhocomadolescentes.

 14.3VIOLÊNCIACONTRAAMULHERDURANTEAGRAVIDEZ

 A violência contraamulheré fenômenouniversalqueatinge todasas classes
sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo empopulações de diferentes níveis de
desenvolvimentoeconômicoesocial.AConvençãoInteramericanaparaPrevenir,Punire
ErradicaraViolênciacontraaMulher,daqualoBrasilésignatário,definecomoviolência
contraamulher todoatobaseadonogêneroquecausemorte,danoou sofrimento
físico,sexualoupsicológicoàmulher,tantonaesferapública,comonaprivada.

 As estatísticas sobre violência contra a mulher revelam elevada incidência e
prevalência do problema. Estima-se que a violência sexual acometa 12 milhões de
pessoas a cadaano, em todoomundo.NosEUAenoCanadá, cercade25%das
mulheresexperimentaramalgumtipodecontatosexualnãoconsentido.Oagressor,
freqüentemente, é próximo e conhecido da mulher. No Japão, 75% das mulheres
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foramsubmetidasaalgumaformadeviolênciafísica,psicológicaousexualporparte
de seu companheiro. Taxas igualmente expressivas foram reportadas em Porto Rico
(58%); Nicarágua (52%); Bolívia (46%); Quênia (42%); Colômbia (40%); Brasil
(38%);Canadá(29%);Chile(26%)eNovaZelândia(20%).

 Noentanto,amaiorpartedoscasosdeviolênciacontraamulheraindanãoé
notificadaouregistrada,pordiferentesmotivos,oqueinvisibilizaoproblema.Diversas
propostasdeintervençãovêmsendoimplantadasnosúltimosanos,comafinalidade
de reconheceremanejaraquestão.Umadelaséperguntardiretamentea todasas
usuáriasdosserviçosdesaúdeseenfrentamousofreramalgumtipodeviolência.

 Ao contrário do que se espera, a violência contra a mulher não diminui
necessariamente durante a gravidez. De fato, cerca de 13% das mulheres relatam
aumentodafreqüênciaouseveridadedaviolênciaduranteesseperíodo.Aprevalência
de violência física e sexual durante a gravidez oscila entre 1% e 20%, com índices
igualmentealtosnosprimeirosseismesesapósoparto,atingindo25%dasmulheres.
Adolescentesgrávidassãoparticularmentemaisvulneráveisàviolência,apresentando
risco duas vezes maior de serem estupradas, se comparado ao risco das grávidas
adultas.

 Háindicadoresdequegrávidasquesofremviolênciasexualnãorealizamopré-
nataloupostergamseuinício.Apresentammaiorriscorelativodeinfecçõesvaginaise
cervicais,deganhodepesoinsuficiente,detrabalhodepartoprematuro,debaixopeso
aonasceredeinfecçãodotratourinário.Alémdisso,agrávidamaltratadadesenvolve
quadrodeestresseemocionalconstantequeseassociacombaixaestima,isolamento
esuicídio,usoexcessivoouabusivodecigarro,álcooloudrogas.

 Aviolênciacontraamulherconstituiumadasmaisantigaseamargasexpressões
da violência de gênero, representando inaceitável violação de direitos humanos,
sexuaisereprodutivos.Maséigualmentenecessárioentendê-lacomograveproblema
desaúdepública.DadosdoBancoMundialrevelamqueaviolênciacontraamulher
encontra-se entre as principais causas de anos de vida perdidos por incapacidade,
superando os efeitos das guerras contemporâneas ou dos acidentes de trânsito.
As conseqüências psicológicas, emboramais difíceis demensurar, produzem danos
intensosedevastadores,muitasvezesirreparáveis.Aviolênciaexercegrandeimpacto
paraasaúdedagestante,comconseqüênciasquepodem,também,comprometera
gestaçãoeorecém-nascido.

 De toda forma, a violência pode sermais comumpara a gestante do que a
pré-eclâmpsia,odiabetesgestacionalouaplacentapréviae,lamentavelmente,pode-
se afirmar que o ciclo gravídico-puerperal não confere proteção para amulher. No
entanto, aassistênciapré-natal émomentoprivilegiadopara identificar asmulheres
que sofrem violência e, muitas vezes, a única oportunidade de interromper o seu
ciclo.Oatendimentoapropriadoparagrávidasquesofremviolênciafísica,sexualou
psicológicarepresentaapenasumademuitasmedidasaseremadotadasparaenfrentar
ofenômenodaviolência.Entretanto,aofertadeserviçospermiteacesso imediatoa
cuidados de saúde que podemmudar dramaticamente o destino dessas mulheres.
Destacam-se, a seguir, as principais medidas a serem adotadas no atendimento a
gestantesemsituaçãodeviolência.
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1.Doençassexualmentetransmissíveis

 AsDST adquiridas emdecorrência da violência sexual podem implicar graves
conseqüênciasfísicaseemocionais.Estudosconsistentestêmmostradoqueentre16%
e58%dasmulheresquesofremviolênciasexualsãoinfectadaspor,pelomenos,uma
DST.Entregrávidasquesofremabusosexual,aprevalênciadeDSTéduasvezesmaior,
quandocomparadacomgrávidasnãoviolentadas.Emboranãoestejamdevidamente
esclarecidososefeitosparaosresultadosperinatais,admite-sequeasDSTofereçam
grandeimpactoparaobinômiomaterno-fetal.

 Parte importante das DST decorrentes da violência sexual pode ser evitada.
Gonorréia,sífilis,clamidiose, tricomoníaseecancromolepodemserprevenidoscom
ousodemedicamentosdereconhecidaeficáciaprofilática.Emboranãosejapossível
estabelecer,comexatidão,otempolimiteparaaintroduçãodaprofilaxiadasDSTnão
virais,écertoquemelhoresresultadossãoobtidosquantomaisprecocementeseinicia
amedida,principalmentedentrodasprimeiras72horasdaviolênciasexual.

 A profilaxia das infecções de transmissão sexual não virais em grávidas que
sofrem violência sexual visa aos agentes mais prevalentes e de repercussão clínica
relevante. Está indicada nas situações de exposição com risco de transmissão dos
agentes, independentementedapresençaougravidadedas lesõesfísicase idadeda
mulher. O esquema recomendado de associação de medicamentos encontra-se no
Quadro12.

QUADRO 12 – PROFILAXIA DAS DST NÃO VIRAIS PARA GRÁVIDAS EM
SITUAÇÃODEVIOLÊNCIASEXUAL

Associarosmedicamentos

PenicilinaGbenzatina 2.400.000UI IM doseúnica +
Profilaxiadasífilis

Ceftriaxona 500mg IM doseúnica +
Profilaxiadagonorréia

Azitromicina 1g VO doseúnica +/-
Profilaxiadaclamidíase
edocancromole

Metronidazol* 2g VO doseúnica
Profilaxiadatricomoníase

*Evitarusonoprimeirotrimestredegravidez.
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 A gravidez, em qualquer idade gestacional, não contra-indica a profilaxia para
asDSTnãovirais.Ometronidazole suasalternativas (tinidazole secnidazol)devemser
evitadosduranteoprimeirotrimestredagravidezeotianfenicolécontra-indicadoemtodo
operíodogestacional.Ousodequinolonas(ofloxacina)écontra-indicadoemgestantes.

 2.HepatiteB

 AimunoprofilaxiaparaahepatiteBestáindicadaemcasosdeviolênciasexual
emqueocorrerexposiçãodagestanteaosêmen,sangueououtrosfluidoscorporaisdo
agressor.GestantesimunizadasparahepatiteB,comesquemavacinalcompleto,não
necessitamdereforçooudousodeimunoglobulinahumanaanti-hepatiteB(IGHAHB).
Aquelas não imunizadas ou com esquema vacinal incompleto devem receber uma
doseda vacina e completar o esquemaposteriormente (0,1 e 6meses).Adoseda
vacina emmicrogramas oumililitros varia de acordo com o fabricante, devendo-se
seguirasorientaçõesdabulaeasnormasdoProgramaNacionaldeImunizações(PNI).
A abordagem sorológica da gestante em situação de violência sexual em relação à
profilaxiadahepatiteBpodeserobservadanoQuadro13.

QUADRO13–ABORDAGEMSOROLÓGICAEPROFILAXIADAHEPATITEBEM
GESTANTESVÍTIMASDEVIOLÊNCIASEXUAL

HBsAg ANTI-HBc DIAGNÓSTICO CONDUTA
 TOTAL

+ + Infecçãoaguda •Anti-HBcIgM
  oucrônica 
 
     
+ - Fasedeincubação 
  oufalso+ •RepetirHBsAg
    

- + Contatoprévio •Solicitaranti-HBs
  oufalso+ 

- - Susceptível •VacinaçãoeIGHAHB
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 Agravidez,emqualqueridadegestacional,nãocontra-indicaaimunização
paraahepatiteB.Asgrávidasemsituaçãodeviolênciasexualtambémdevem
receberdoseúnicadeIGHAHB,0,06ml/kg,IM.AIGHAHBpodeserutilizadaaté,
nomáximo,14diasapósaviolênciasexual.AvacinaparahepatiteBdeveseraplicada
em deltóide. Não deve ser realizada na região glútea, por resultar em menor
imunogenicidade.ParaahepatiteC,nãoexistemalternativasdeimunoprofilaxia.

QUADRO 14 – IMUNOPROFILAXIA DA HEPATITE B PARA GRÁVIDAS EM
SITUAÇÃODEVIOLÊNCIASEXUAL

Associarosmedicamentos

Vacinaanti-hepatiteB IM 0,1e6meses
Imunizaçãoativa aplicaremdeltóide
      
Imunoglobulina
humanaanti-hepatiteB 0,06ml/kg,IM doseúnica
Imunizaçãopassiva aplicaremglúteo

 Importante

a)NãodeverãoreceberaimunoprofilaxiaparahepatiteBcasosdeviolência
sexualemqueagrávidaapresenteexposiçãocrônicaerepetidacommesmo
agressor,situaçãofreqüenteemcasosdeviolênciasexualdoméstica.

b)Não deverão receber a imunoprofilaxia para hepatite B grávidas cujo
agressorsejasabidamentevacinado,ouquandoocorrerusodepreservativo
masculinooufeminino,durantetodoocrimesexual.

c)EstudosindicamousodeIGHAHBapenasquandooagressorsabidamente
tem hepatite B aguda. Devido à dificuldade prática de se comprovar o
fatonascircunstânciasdeviolênciasexual,oPNIeoProgramaNacional
deHepatitesViraisrecomendamousodeIGHAHBemtodasasmulheres
em situação de violência sexual não imunizadas ou com esquema
incompleto.

3.InfecçãopeloHIV

 AinfecçãopeloHIVrepresentaaprincipalpreocupaçãoparacercade70%das
mulheresemsituaçãodeviolênciasexual.Ospoucosestudosexistentesindicamquea
possibilidadedecontaminaçãopeloHIV,emcasosdeviolênciasexual,oscilaentre0,8
e 2,7%. Esse risco é comparável e até mesmo superior ao observado em outras
formasdeexposiçãosexualúnicaouemacidentesperfurocortantesentreprofissionais
desaúde.
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 Poucoseconhece,atéomomento,sobreaprofilaxiadoHIVcomusodeanti-
retrovirais emsituaçõesde violência sexual.De fato,nãoháestudosdefinitivosque
asseguremproteção.Damesma forma,nãoexistem investigaçõesqueafastemessa
possibilidade.Entretanto,cabeconsideraroêxitodaprofilaxiaanti-retroviralnadrástica
reduçãodatransmissãodoHIVduranteagravidezeoparto,bemcomonosacidentes
entre profissionais de saúde. Além disso, serviços especializados no atendimento a
mulheres em situação de violência sexual têm alcançado indicadores consistentes
da eficácia profilática dos anti-retrovirais, com expressiva adesão das mulheres ao
tratamento.

 QuandooagressorésabidamenteHIV+,aprofilaxiaparaoHIVestáindicadanos
casosdepenetraçãovaginale/ouanalcomcontatodiretodoagressorcomasmucosas
da gestante. Em situações de violência sexual com sexo oral exclusivo, não existem
subsídios para assegurar a indicação profilática dos anti-retrovirais até omomento,
mesmocomejaculaçãodentrodacavidadeoral.Nessescasos,riscosebenefíciosdo
usoprofiláticodosanti-retroviraisdevemsercuidadosamenteponderados.

 Emcasosemqueoestadosorológicodoagressornãopodeserconhecidoem
tempoelegível,aprofilaxiapodeserindicadaemsituaçõesdepenetraçãovaginal,anal
e/ouoral.Sugere-sequecritériosdemaiorgravidadesejamconsideradosnatomada
dedecisãodeindicaraprofilaxia(sexoanal,extensãoegravidadedaslesõesmucosas,
númerodeagressoresetc.),juntamentecomamotivaçãoeodesejodagestanteem
sesubmeteraessetipodetratamento.

 Mulheresemsituaçãodeviolênciasexualqueestejamamamentandodeverão
ser orientadas a suspender o aleitamento durante a quimioprofilaxia anti-retroviral,
pela possibilidade de exposição da criança aos anti-retrovirais (passagem pelo leite
materno)e,também,paraevitaroriscodetransmissãovertical.

 Aprofilaxiaanti-retroviralparaoHIVestádisponívelnanormatécnicaPrevenção
e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e
AdolescentesenoconsensovigentedasRecomendaçõesparaProfilaxiadaTransmissão
Vertical do HIV e Terapia anti-retroviral em Adultos e Adolescentes, observando a
necessidade da instituição de tratamento após a avaliação. Os medicamentos para
gestantes, de acordo com o Quadro 15 a seguir, devem ser introduzidos no
menorprazopossível, com limitede72horasdaviolência,emantidos, sem
interrupção,por28diasconsecutivos.
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Conteúdovaginal*

Sífilis(VDRLouRSS)

Anti-HIV

HepatiteB

HepatiteC

Transaminases

Hemograma

Admissão 2semanas 6semanas 3meses 6meses
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QUADRO 15 – PROFILAXIA DA INFECÇÃO PELO HIV PARA GRÁVIDAS EM
SITUAÇÃODEVIOLÊNCIASEXUAL

Associarosmedicamentos

Zidovudina 
300mg VO acada12horas caféejantar  +

Lamivudina 
150mg VO acada12horas caféejantar  +

Nelfinavir 
750mg VO acada8horas café,almoçoejantarou
1250mg VO acada12horas caféejantar

 Importante

a)NãodeverãoreceberaprofilaxiaparaoHIVcasosdeviolênciasexualem
queagrávidaapresenteexposiçãocrônicaerepetidaaomesmoagressor,
situaçãofreqüenteemcasosdeviolênciasexualdoméstica.

b)Nãodeverá ser realizadaaprofilaxiaparaoHIVquandoocorrerusode
preservativo,masculinooufeminino,durantetodocrimesexual.

 4.Controlelaboratorial

QUADRO16–CONTROLELABORATORIALPARAGESTANTESEMSITUAÇÃO
DEVIOLÊNCIASEXUAL



*Aavaliaçãodoconteúdovaginalcompreendeacoletadematerialparaarealizaçãode
bacterioscopia,aculturaebiologiamolecular,cominvestigaçãodogonococo,clamídia
eHPV,quandohouverdisponibilidadeesuportelaboratorial.
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 A coleta imediata de sangue e de amostra do conteúdo vaginal, realizada
naadmissãodagestantequesofreviolência sexual,énecessáriaparaestabelecer
a eventual presença de DST ou HIV prévios à violência sexual. A realização de
testeanti-HIVnosserviçosdeemergênciadeveserfeitaapósoaconselhamentoe
consentimentoverbaldagestante.A realizaçãodehemogramae transaminasesé
necessáriasomenteparaasgestantesqueiniciaremaprofilaxiacomanti-retrovirais
(Quadro16).

 5.Traumatismosfísicos

 Poucas mulheres em situação de violência sexual sofrem traumas físicos
severos. Contudo, dados do FBI mostram que 31% das mulheres americanas
assassinadasforammortasporseuscompanheirosouex-companheiros.Gestantes
quesofremabusosexualsãomenosatingidaspordanosfísicosquandocomparadas
comasdemaismulheres:43%contra63%paraaslesõesextragenitais;e5%contra
21%paraas lesõesgenitais.Noentanto,osdanos físicos influemnegativamente
nos resultados perinatais, commaior risco de prematuridade e de baixo peso ao
nascer.

 Naocorrênciadostraumatismosfísicos,genitaisouextragenitais,énecessário
avaliarcuidadosamenteasmedidasclínicasecirúrgicasqueatendamàsnecessidades
da mulher, da gravidez e do concepto, o que pode resultar na necessidade de
atençãodeoutrasespecialidades.

 Embora a mulher em situação de violência sexual possa sofrer grande
diversidade de danos físicos, os hematomas e as lacerações genitais são osmais
freqüentes. Nas lesões vulvoperineais superficiais e sem sangramento deve-se
procederapenascomassepsialocal.Havendosangramento,indica-seasuturacom
fios delicados e absorvíveis, com agulhas não traumáticas, sendo recomendável
a profilaxia para o tétano.Napresença de hematomas, a aplicaçãoprecoce local
de bolsa de gelo pode ser suficiente. Quando instáveis, os hematomas podem
necessitardedrenagemcirúrgica.

 6.Coletadematerialparaidentificaçãodoagressor

 Aidentificaçãodeachadosqueconstituamprovasmédico-legaisédegrande
importâncianaviolênciasexual, tantoparaacomprovaçãodocrimecomoparaa
identificaçãodoagressor.Cercade96%dosagressoresnão são condenadospor
faltadeprovasmateriais,muitasvezesexigidaspelaJustiça.

 Material do conteúdo vaginal, anal ou oral deve ser coletado pormeio de
swabousimilar,sendoacondicionadoempapelfiltroestérilemantidoemenvelope
lacrado, preferencialmente em ambiente climatizado. Nos serviços que dispõem
de congelamento do material, tal medida poderá ser adotada. O material não
deveseracondicionadoemsacosplásticosque,pormanteremumidade, facilitam
a proliferação bacteriana, que destrói células e DNA. Deve-se abolir o uso de
fixadores, incluindo-se álcool e formol, pela possibilidade de desnaturar o DNA.
Omaterialdeveráficararquivadonoserviço,emcondiçõesadequadas,àdisposição
daJustiça.
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7.Interrupçãolegaldagravidezdecorrentedaviolênciasexual

 Entreasconseqüênciasdaviolênciasexual,agravidezdestaca-sepelacomplexidade
das reaçõespsicológicas, sociaisebiológicasquedetermina.Geralmente,éencarada
comosegundaviolência,intolerávelparaamaioriadasmulheres.

 Deacordocomoart.128,incisoIIdoCódigoPenal,oabortamentoépermitido
quandoagravidezresultadeestupro.Constituidireitodamulher,quetemgarantido,
pela Constituição Federal e pelas Normas e Tratados Internacionais de Direitos
Humanos,odireitoàintegralassistênciamédicaeàplenagarantiadesuasaúdesexual
ereprodutiva.

 Noentanto,amaioriadasmulheresaindanãotemacessoaserviçosdesaúde
queconcordememrealizaroabortamento.Convencidaseminterromperagestação,
grandeparte recorreaosserviçosclandestinos,muitasvezesemcondições inseguras,
comdesastrosasconseqüências,quepodemculminarnamortedamulher.

 Na eventual identificação desses casos durante a assistência pré-natal, é
necessárioqueamulher seja esclarecida sobre seusdireitos e suasopções.Deve ser
informada das possibilidades de manter a gestação, de proceder com a doação da
criançaapósonascimentooudeinterromperagestaçãodeaté20semanasdeidade
gestacional.Paracadaopção,osserviçosdesaúdedevemestarcapacitadosparaatender
amulherdentrodesuasnecessidadesou referenciá-laaserviçosespecializados.Para
maisinformações,recomenda-seconsultaranormatécnicaPrevençãoeTratamentodos
AgravosResultantesdaViolênciaSexualcontraMulhereseAdolescentes.

 8.Aspectoséticoselegais

 A violência contra a mulher é condição intersetorial e interdisciplinar, com
importante interfacecomquestõespoliciaise judiciais.Emboranãosejapossívelneste
capítuloabrangertodososaspectosenvolvidos,algumasinformaçõessãocríticasparaos
profissionaisdesaúdequeatendemagestanteemsituaçãodeviolênciafísicaesexual:

•ALeinº10.778/03,de24denovembrode2003,estabeleceanotificação
compulsória, no território nacional,dos casos de violência contra a
mulherqueforematendidosemserviçosdesaúde.Ocumprimentodessa
medidaé fundamentalparaodimensionamentodoproblemaede suas
conseqüências, contribuindoparaa implantaçãodepolíticaspúblicasde
intervençãoeprevençãodoproblema;

•Emcriançaseadolescentesmenoresde18anosdeidade,asuspeitaou
confirmação de maus-tratos ou abuso sexual deve, obrigatoriamente,
ser comunicada ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da
Juventude,semprejuízodeoutrasmedidas legais,conformeart.13do
EstatutodaCriançaedoAdolescente (ECA). Essamedidaédeextremo
valor para oferecer a necessária e apropriada proteção para crianças e
adolescentes,incluindo-seasgestantescomidadeinferiora18anos;
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•Apalavradagestantequebuscaosserviçosdesaúdeafirmandotersofrido
violênciadevetercredibilidade,éticae legalmente,devendoserrecebida
comopresunçãodeveracidade.Oobjetivodoserviçodesaúdeégarantir
oexercíciododireitoàsaúde,enãosedeveconfundirseusprocedimentos
comaquelesreservadosàpolíciaouàJustiça;

•Oboletimdeocorrência(BO)registraaviolênciaparaoconhecimentoda
autoridadepolicial,quedeterminaainstauraçãodoinquéritoeinvestigação.
OlaudodoInstitutoMédicoLegal(IML)édocumentoelaboradoparafazer
provacriminal.Aexigênciadeapresentaçãodessesdocumentospara
atendimentonosserviçosdesaúdeéincorretaeilegal.Emborasejam
deindiscutívelimportância,aassistênciaàsaúdedagestanteéprioritária.
Nãoháimpedimentolegalouéticoparaqueoprofissionaldesaúde
presteaassistênciaqueavaliarcomonecessária;

•Após o atendimento médico, se a mulher tiver condições, poderá ir à
delegaciapara lavraroBO,prestardepoimentoousubmeter-seaexame
pelosperitosdoIML.Seporalgumarazãonãoformaispossívelarealização
dosexamespericiaisdiretamentepeloIML,osperitospodemfazeroexame
deformaindireta,combasenoprontuáriomédico.Assim,osdadossobre
aviolênciasofridaesuascircunstâncias,bemcomoosachadosdoexame
físicoeasmedidasinstituídas,devemsercuidadosamentedescritose
registradosemprontuáriomédico.


 9.Recomendaçõesfinais

 Agrávidaemsituaçãodeviolênciaquerecorreaosserviçosdesaúdeencontra-
se, geralmente, fragilizada e vulnerável. É comum que manifeste sentimentos de
humilhação, vergonha, culpa, medo, desestruturação psíquica ou depressão. Existe
fortenecessidadedeacolhimentoeoprofissionaldesaúdedeveterposturacuidadosa
e sensível, lembrando a importância de estabelecer bom vínculo. Não se deve, em
nenhummomento,colocaraveracidadedasuahistóriaemquestãoouascircunstâncias
emque tenhaacontecido,pormais incomunsquepossamparecer.Deve-semanter
postura o mais neutra possível, evitando julgamentos e manifestações de valores
pessoais.Alémdisso,énecessáriorespeitaraslimitaçõesemocionaiseafragilidadede
cadamulher,especialmentenomomentodoexameclínico.Osprofissionaisdesaúde
devemestarpreparadosparaomanejoclínicoepsicológicodasgestantesemsituação
deviolência.Negligenciaressesaspectos,particularmenteosemocionais,poderesultar
narevitimizaçãodamulher,lamentavelmenteproduzidapelosserviçosdesaúde.

ORGANIZAÇÃODAATENÇÃO
PRÉ-NATALEPUERPERAL
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ORGANIZAÇÃODAATENÇÃO
PRÉ-NATALEPUERPERAL 15

 I.Construindoaqualidadenopré-natal

 Naatençãointegralàsaúdedamulher,aatençãopré-natalepuerperaldeveser
organizadadeformaaatenderàsreaisnecessidadesdasmulheresduranteagestação
eopuerpério,medianteautilizaçãodosconhecimentos técnico-científicosexistentes
edosmeioserecursosdisponíveismaisadequadosparacadacaso,numcontextode
humanizaçãodaassistência.

 A organização da atenção obstétrica na rede SUS consiste na organização
e regulação da rede de atenção à gestação, ao parto, ao pós-parto e ao recém-
nascido,estabelecendoaçõesqueintegremtodososníveisdeatençãoegarantamo
adequadoatendimentoàmulherdurantetodoociclogravídico-puerperal.

 Dentrodessecontexto,osistemadesaúdedeveasseguraracoberturadetoda
apopulaçãodemulheresnagestaçãoeapósoparto,garantindoaatençãoobstétrica
e neonatal de maneira integrada, mediante regulação do atendimento nos níveis
ambulatorialbásicoeespecializadoedocontroledeleitosobstétricoseneonatais.

 Condiçõesparaatençãopré-natalepuerperalefetiva:

1.Humanizaçãodaatençãoobstétricaeneonatalcomofatoressencialparao
adequadoacompanhamentodasmulheresduranteagestação,opartoeo
puerpério,edorecém-nascido;

2.Diálogopermanentecomapopulação,emespecialcomasmulheres,sobre
aspectos relacionados à assistência pré-natal na unidade de saúde e nas
diversasaçõescomunitárias;

3.Captação precoce das gestantes para acompanhamento pré-natal no
primeirotrimestredagravidez,visandoaintervençõesoportunasemtodoo
períodogestacionalenopuerpério,sejamelasdepromoção,deprevenção
ou de tratamento. Deve-se garantir às mulheres realização do teste de
gravideznaunidadedesaúde,semprequenecessário.Oinícioprecoceda
atençãopré-natale suacontinuidade requeremcuidadopermanentecom
oestabelecimentodevínculossolidáriosentreosprofissionaisdesaúdeea
gestante,assimcomocomaqualidadetécnicadaatenção;

4.Acompanhamentoperiódicoecontínuodetodasasmulheresnagestação
enopuerpério,tantonaunidadedesaúdecomoemseudomicílio,visando
garantiroseguimentodurantetodaagestação,comclassificaçãodorisco
gestacionalnaprimeiraconsultaenasconsultassubseqüentes,assegurando
esclarecimentoseorientaçõesnecessáriospormeiodarealizaçãodeações
educativas;

5.Cumprimentodasresponsabilidadesnostrêsníveisdegestão:
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FEDERAL

•AssessorarEstados,municípioseDistritoFederalnaorganizaçãodeseus
respectivossistemasdeatençãoobstétricaeneonatal,comdefiniçãodas
unidades de referência e contra-referência, estruturação das centrais de
regulaçãoeimplantaçãodossistemasmóveisdeatendimento;

• Alocar recursos destinados ao co-financiamento das ações referentes à
atençãoobstétricaeneonatal;

• Monitorarodesempenhodosistemadeatençãoobstétricaeneonatale
osresultadosalcançados,medianteoacompanhamentodeindicadoresde
morbimortalidadematernaeneonatal,noâmbitofederal.

ESTADUAL

•Elaborar, em articulação com as respectivas Secretarias Municipais de
Saúde, os planos regionais, organizando seus sistemas estaduais/regionais
de assistência obstétrica e neonatal que contemplem todos os níveis de
atenção;

•Estruturaregarantirofuncionamentodascentraisestaduaisderegulação
obstétricaeneonatal;

•Assessorarmunicípiosnaestruturaçãodascentraismunicipaiseregionais
deregulaçãoobstétricaeneonatalenaimplantaçãodossistemasmóveis
deatendimento;

• Alocar, complementarmente, recursos financeiros próprios para o
desenvolvimento do Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento;

•Monitorarodesempenhodosistemadeatençãoobstétricaeneonatale
osresultadosalcançados,medianteoacompanhamentodeindicadoresde
morbimortalidadematernaeneonatal,noâmbitoestadual;

•Assessorarosmunicípiosnoprocessodeimplementação,controle,avaliação
eacompanhamentodaatençãoaopré-natal,aopartoeaopuerpério.

MUNICIPAL

•Participardaelaboraçãodosplanosregionaisparaorganizaçãodaatenção
obstétricaeneonatal,emconjuntocomaSecretariaEstadualdeSaúde;

•Garantiroatendimentodepré-natalepuerpérioemseupróprioterritório
erealizarocadastramentoeacompanhamentodasgestantes;
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•Garantiroacessoàrealizaçãodosexameslaboratoriaisdeseguimentodo
pré-natalemseupróprioterritórioouemoutromunicípio,deacordocom
aprogramaçãoregional;

•Garantir o atendimento a todas as parturientes e recém-nascidos que
procurem os serviços de saúde e assegurar internamento, sempre que
necessário, em seu próprio território ou emoutromunicípio, de acordo
comaprogramaçãoregional;

• Estabelecer a referência para a assistência ambulatorial e hospitalar à
gestantedealtoriscoemseupróprioterritórioouemoutromunicípio,de
acordocomaprogramaçãoregional;

•Estruturaregarantirofuncionamentodacentralmunicipalderegulação
obstétricaeneonataleofuncionamentodosistemamóveldeatendimento
préeinter-hospitalar;

•Alocar, complementarmente, recursos financeiros próprios para o
desenvolvimentodaatençãoaopré-natal,aopartoeaopuerpério;

•Monitorarodesempenhodosistemadeatençãoobstétricaeneonatale
osresultadosalcançadosmedianteoacompanhamentodeindicadoresde
morbimortalidadematernaeneonatal,noâmbitomunicipal.

REQUISITOSPARADESENVOLVIMENTODASAÇÕES

1.Disponibilidadederecursoshumanosquepossamacompanharagestante
segundoosprincípiosediretrizesdapolíticanacionaldeatençãointegralà
saúdedamulheradultaeadolescente,noseucontextofamiliaresocial.

2.Áreafísicaadequadaparaatendimentoàgestanteefamiliaresnaunidade
desaúde,comboascondiçõesdehigieneeventilação.Éfundamentalgarantir
aprivacidadenasconsultaseexamesclínicosouginecológicos.

3.Equipamentoseinstrumentaismínimos:
–mesaecadeiras(paraentrevista);
–mesadeexameginecológico;
–escadadedoisdegraus;
–focodeluz;
–balançaparaadultos(peso/altura);
–esfigmomanômetro(aparelhodepressão);
–estetoscópioclínico;
–estetoscópiodePinard;
–fitamétricaflexíveleinelástica;
–espéculos;
–pinçasdeCheron;
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–materialparacoletadeexamecolpocitológico;
–sonardoppler(sepossível);
–gestogramaoudiscoobstétrico;
–discoparaIMC(ÍndicedeMassaCorporal).

4. Apoio laboratorial para a unidade básica de saúde, garantindo a
realizaçãodosseguintesexamesderotina:
–dosagemdehemoglobina(Hb);
–dosagemdehematócrito(Ht);
–gruposangüíneoefatorRh;
–sorologiaparasífilis(VDRL);
–glicemiadejejum;
–examesumáriodeurina(TipoI);
–colpocitologiaoncótica;
–testeanti-HIV;
–sorologiaparahepatiteB(HBsAg);
–sorologiaparatoxoplasmose(sepossível);
–urocultura;
–testedetolerânciaàglicose(TTG);
–coombsindireto.

5. Instrumentos de registro, processamento e análise dos dados
disponíveis, visando permitir o acompanhamento sistematizado da
evoluçãodagravidez,dopartoedopuerpério,pormeiodacoletaeda
análisedosdadosobtidosnaunidadedesaúdeounodomicílio.Ofluxode
informaçõesentreosserviçosdesaúde,nosistemadereferênciaecontra-
referência,devesergarantido.Paratanto,devemserutilizados:
–cartãodagestante:instrumentoderegistro.Deveconterosprincipais
dadosdeacompanhamentodagestação,osquaissãoimportantespara
areferênciaecontra-referência.Deveráficar,sempre,comagestante;

–fichaperinatal:instrumentodecoletadedadosparausodosprofissionais
daunidade.Deve conterosprincipaisdadosdeacompanhamentoda
gestação,doparto,dorecém-nascidoedopuerpério;

–fichadecadastramentodegestante:instrumentocominformações
dagestante;

–mapa de registro diário: instrumento de avaliação das ações de
assistênciapré-natal.Deveconterasinformaçõesmínimasnecessárias
decadaconsultaprestada.

6. Medicamentos essenciais: antiácidos, antieméticos, sulfato ferroso,
ácido fólico, dimeticona, supositório de glicerina, hioscina, analgésicos,
antibióticos,anti-hipertensivos,anticonvulsivantes,cremesvaginais(Anexo2).

7.Avaliaçãopermanentedaatençãopré-natal,comvistasàidentificação
dos problemas de saúde da população-alvo, bem como o desempenho
do serviço. Deve subsidiar, também, quando necessário, a mudança
de estratégia com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência.
A avaliação será feita segundo os indicadores construídos a partir dos
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dadosregistradosnafichaperinatal,nocartãodagestante,nosmapasde
registrodiáriodaunidadedesaúde,nasinformaçõesobtidasnoprocesso
de referência e contra-referência e no sistema de estatística de saúde
doEstado.

 Paraavaliaçãodaatençãoprestada,deverãoserutilizadososindicadoresde
processodisponibilizadospeloSISPRENATALeos indicadoresde impactodescritos
no Capítulo 1 deste manual, no item “Monitoramento da atenção pré-natal e
puerperal”.

 II. Execução da atenção pré-natal e puerperal – papel da equipe
multiprofissional

 Aatençãopré-natalepuerperaldeveserprestadapelaequipemultiprofissional
desaúde.Asconsultasdepré-natalepuerpériopodemserrealizadaspeloprofissional
médicooudeenfermagem.DeacordocomaLeideExercícioProfissionaldeEnfermagem
–Decretonº94.406/87–,opré-nataldebaixoriscopodeseracompanhadopelo(a)
enfermeiro(a).

AGENTECOMUNITÁRIODESAÚDE

•Realiza visitas domiciliares, identificando gestantes e desenvolvendo
atividadedeeducaçãodagestanteedeseusfamiliares,orientandosobre
oscuidadosbásicosdesaúdeenutrição,cuidadosdehigieneesanitários;

•Deveencaminharagestanteaoserviçodesaúdeouavisaroenfermeiro
ouomédicodesuaequipecasoapresente:febre,calafrio,corrimentocom
mau cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas freqüentes,
ausênciademovimentosfetais,mamasendurecidas,vermelhasequentes,
edoraourinar;

•Deveavisaromédico,ouoenfermeiro,nocasodeadolescente,sobrea
nãoaceitaçãodagravidezpelaadolescenteouporsuafamília;

•Orientasobreaperiodicidadedasconsultas,identificasituaçõesderiscoe
encaminhaparadiagnósticoetratamento;

•Realiza a captaçãoprecocedegestantepara aprimeira consulta epara
consultassubseqüentes;

•Realizavisitasnoperíodopuerperal,acompanhaoprocessodealeitamento,
orientaamulhereseucompanheirosobreplanejamentofamiliar.
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AUXILIARDEENFERMAGEM


•Realizaaçõeseducativasparaasmulheresesuasfamílias;

•Verificaopeso,aalturaeapressãoarterialeanotaosdadosnocartãoda
gestante;

•Fornece medicação, mediante receita médica, ou medicamentos
padronizadosparaoprograma;

•Aplicavacinaantitetânica;

•Participadasatividadeseducativas.

ENFERMEIRO(A)

•Realizaaçõeseducativasparaasmulheresesuasfamílias;

•Realizaconsultadepré-nataldegestaçãodebaixorisco;

•Solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do
serviço;

•Encaminhagestantesidentificadascomoderiscoparaomédico;

•Realiza atividades com grupos de gestantes, grupos de sala de espera
etc.;

•Realizavisitadomiciliar,quandoforocaso;

•Forneceocartãodagestantedevidamenteatualizadoacadaconsulta;

•Realizacoletadeexamecitopatológico.

MÉDICO(A)

•Realizaconsultadepré-natal,intercalandocomo(a)enfermeiro(a);

• Solicita exames e orienta tratamento conforme as normas técnicas e
operacionais;

•Orientaasgestantesquantoaosfatoresderisco;

• Identifica as gestantes de risco e as encaminha para a unidade de
referência;

•Realizacoletadeexamecitopatológico;
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•Forneceocartãodagestantedevidamenteatualizadoacadaconsulta;

• Participadegruposdegestantes e realiza visitadomiciliarquando foro
caso;

• Atende às intercorrências e encaminha as gestantes para a unidade de
referência,quandonecessário.

 III.Visitasdomiciliares

 Asvisitasdomiciliaresdeverãoserrealizadas,preferencialmente,pelosagentes
comunitários, na freqüência necessária  para cada caso. Recomenda-se, porém, no
mínimo,duasporgestante.

 Elasdeverãoreforçarovínculoestabelecidoentreagestanteeaunidadebásica
de saúde e, apesar de estarem voltadas à gestante, deverão ter caráter integral e
abrangentesobreafamíliaeoseucontextosocial.Assimsendo,qualqueralteração
ouidentificaçãodefatorderiscoparaagestante,ouparaoutromembrodafamília,
deveserobservadoediscutidocomaequipenaunidadedesaúde.

 Oacompanhamentodomiciliardagestantedevetercomoobjetivos:

•Captargestantesnãoinscritasnopré-natal;

•Reconduzirgestantesfaltosasaopré-natal,especialmenteasdealtorisco,
umavezquepodemsurgircomplicações;

•Acompanhar a evolução de alguns aspectos da gestação, segundo
orientação da unidade de saúde, nos casos em que o deslocamento
da gestante à unidade, em determinado período, seja considerado
inconvenienteoudesnecessário;

•Completarotrabalhoeducativocomagestanteeseugrupofamiliar;

•Reavaliar,darseguimentooureorientaraspessoasvisitadassobreoutras
açõesdesenvolvidaspelaunidadedesaúde.

 Deverá ser visto o cartão da gestante e deverão ser discutidos os aspectos
ligadosaconsultas,vacinação,sintomasqueagestanteestáapresentandoeaspectos
relacionados com os demais membros da família, entre outros. Qualquer alteração
deveráseranotadaeinformadaaoenfermeiroeaomédicodaunidade,sendoavaliada
emequipeanecessidadedemudançanoesquemadeconsultaspreestabelecido.
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ANEXO2
 Relação de medicamentos essenciais na atenção pré-natal, ao parto e
puerpério

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Medicamento

Acetatode
medroxiprogesterona

Aciclovir

Ácidoacetilsalicílico

Ácidofólico

Ácidofolínico

Alfa-metildopa

Aminofilina

Amoxicilina

Ampicilina

Azitromicina

Betametasona

Bromocriptina

Cabergolina

Uso

Anticoncepcionalinjetável
trimestral

Herpessimples

Lúpuseritematososistêmico,
síndromeantifosfolipide,
infartodomiocárdio

Anemia,prevençãodefeitos
tuboneuraleanemia
megaloblástica

Toxoplasmose,fetoinfectado

Hipertensãoarterial

Asma+apnéiadoRN,
emboliapulmonar

Antibioticoterapia

Infecçãourinária,infecções
RN,abortamentoinfectado
septicemia,infecção
puerperal,endocardite
bacteriana

Antibioticoterapia

Trabalhopartoprematuro

Hiperprolactinemia

Inibiçãodalactação

Apresentação
RENAME

150mg/ml

Comp.200mg
Póparasol.inj.250mg

Comp.100mg
Comp.500mg

Comp.5mg

Comp.15mg

Comp.rev.250mg

Comp.100mg
Sol.inj.24mg/ml

Cáp.500mg
Pósusp.oral50mg/mL

Póparasol.inj.1g
Póparasol.inj.500mg
Comp.500mg

Comp.500mg

Sol.inj.12mg

Comp.2,5mg
Comp.5mg

Comp.0,5mg
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Carbamazepina

Carbonatodecálcio

Cefalosporina1ª
geração

Cefalosporinade3ª
geração(cefotaxima,
ceftazidima,
ceftriaxona)

Clindamicina

Clonazepam

Cromoglicatos

Dexametasona

Diazepan

Dimeticona/
simeticona

Dipirona

Eritromicina

Espiramicina

Epilepsia

Deficiênciadecálcio

Infecçãourinária,bacteriúria

Antibioticoterapia,infecção
urinária,septicemia

Maláriafalciparum,infecção
RN,vaginosebacteriana,
abortamentoinfectado
septicemia,infecção
puerperal,emboliapulmonar,
corioamnionite

Epilepsia

Asma

Trabalhopartoprematuro
broncodisplasiaRN

Hemorragiaintracraniana,
depressão,outros

Gases

Analgésico,antitérmico

Antibioticoterapia

Toxoplasmose

Comp.200mg
Xarope20mg/ml

Cáp.500mg
Susp.oral50mg/ml

Póparasol.inj.500mg
Póparasol.inj.1g
Póparasol.inj.250mg

Cáp.150mg
Cáp.75mg
Sol.inj.150mg/ml

Comp.0,5mg
Comp.2mg
Sol.oralgotas2,5mg/ml

Aerossol500µg/d

Sol.inj.2mg/ml
Sol.inj.4mg/ml

Comp.2mg
Comp.5mg
Sol.inj.5mg/ml

Comp.40mg
Comp.120mg

Sol.oral500mg/ml
Sol.inj.500mg/ml

Cáp.500mg
Comp.rev.500mg
Susp.oral25mg/ml

Comp.rev.500mg
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Fenitoína250mg

Fenobarbital

Fenoterol

Furosemidaou
espironolactona

Gentamicinaou
amicacina

Gluconatodecálcio
a10%

Hexahidrobenzoato
deestradiol

Hidralazina20mg

Hidrocortisona

Hidróxicodealumínio
emagnésio

Hioscina/
butilescopolamina

Eclâmpsia,convulsõesRN

Epilepsia

Asma

Diurético+broncodisplasiaRN
+edemaagudodepulmão

Abortamentoinfectado,
infecçõesRN,septicemia,
corioamnionite,infecção
puerperal

Antídotodosulfatode
magnésio,emcasos
deparadarespiratória,
hipocalcemiaRN

Inibiçãodalactação

Hipertensãoarterial

Asma

Azia

Cólicas

Comp.100mg
Susp.oral25mg/ml
Sol.inj.100mg/ml

Comp.100mg
Gts.oral40mg/ml
Sol.inj.100mg/ml

Xarope0,05mg/ml
Xarope0,5mg/ml
Gotas5mg/ml
Comp.2,5mg
Inalante0,5mg/2ml
Inalante1,25mg/ml
Aerossol4mg/ml
Aerossol2mg/ml

Comp.40mg
Sol.inj.10mg/ml;
Comp.25mg

Sol.inj.10mg/mle
40mg/ml;
Sol.inj.50mg/mle
250mg/ml

Sol.inj.0,45mEqpor
ml(10%)

Sol.inj.5mg

Sol.inj.20mg/ml

Póparasol.inj.100e
500mg

Comp.mastigável
200mg+200mg
Susp.oral35,6mg+
37mg/ml

Comp.10mg
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Imunoglobulina
humanaanti-D

Imunoglobulina
humanaanti-hepatiteB

Insulina

Iodetodepotássio

Lamiduvina

Mebendazol

Metilprednisolona

Metoclopramida

Metotrexate

Metronidazol

Metronidazolcreme
vag.

Miconazol

Misoprostol

Nelfinavir

Nifedipina

Isoimunizaçãomaterno-fetal

HepatiteB

Diabetes

Crisetireotóxica

ProfilaxiainfecçãoHIV

Helmintíase

Asma

Hiperêmese

Gravidezectópica

Vaginites,infecçãopuerperal,
septicemia,abortamento
infectado

Corrimentos,colpite,
abortamentoinfectado

Antifúngico

Induçãotrabalhode
partoprecoce,óbitofetal,
hemorragiapuerperal

ProfilaxiainfecçãoHIV

Hipertensãoarterial

Sol.inj.300mg

Sol.inj.200UI/ml

Sol.inj.100UI/ml

Sol.oraliodo50mg+
iodeto100mg/ml

Comp.150mg
Sol.oral10mg/ml

Comp.150mg
Susp.oral20mg/ml

Póparasol.inj.500mg

Comp.10mg
Sol.oral4mg/ml
Sol.inj.5mg/ml

Sol.inj.50mg

Comp.250mg

Cremevag.5%

Creme2%
Cremevaginal2%
Geloral2%
Loção2%
Pó2%

Comp.25µg
Comp.200µg

Comp.250mg
Pósol.oral50mg

Comp.20mg
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Nistatinacremevag.

Nitrofurantoína

Oxacilina

Paracetamol/
acetaminofen

Penicilinabenzatina

Penicilinacristalina

Pirimetamina

Prednisona

Propanolol

Rifampicina

Salbutamol

Sulfadiazina

Sulfametoxazol+
trimetoprim

Sulfatodemagnésio
a50%

Corrimentos,colpite

Infecçãourinária,bacteriúria

AntibioticoterapiasífilisRN

Analgésico,antitérmico

Sífilis

Antibioticoterapia,
endocarditebacteriana

Toxoplasmose,fetoinfectado

Lúpuseritematososistêmico,
asma

Hipertensãoarterial
crisetireotóxica,
hipertireoidismo

Hanseníase,tuberculose

Trabalhopartoprematuro,
asma

Toxoplasmose,fetoinfectado

Quimioprofilaxiapara
Pneumocistiscarinii,
antibioticoterapia

Eclâmpsia(convulsão
ehipertensãoarterial),
hipomagnesemiaRN

Cremevag.25.000UI/g

Comp.100mg
Susp.oral5mg/ml

Póparasol.inj.500mg

Comp.500mg
Sol.oral100mg/ml

Póparasol.inj.
600.000UIe1.200.000UI

Sol.inj.1;1,5;5e10
milhõesdeUI

Comp.25mg

Comp.5mg
Comp.20mg

Comp.40mg
Comp.80mg

Cáp.300mg

Xarope0,4mg/ml
Aerossol100µgpor
dose
Sol.inj.500µg/ml
Comp.2mg
Sol.ina.5mg/ml

Comp.500mg

Comp.400+80mg
Sol.inj.80+16mg/ml
Susp.oral40+8mg/ml

Sol.inj.500mg/ml

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
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..
Sulfatoferroso

Teofilina

Tiabendazol

Verapamil

VitaminaA

Zidovudina

Anemia

Asma

Estrongiloidíase

Hipertensãoarterial

Puerpério

Terapiaanti-retroviral

Comp.revest.40mg
Sol.oral25mg/ml

Comp.lib.len.100mg
e200mg

Comp.500mg
Susp.oral50mg/ml

Comp.40mg
Comp.80mg

Cáp.200.000UI
Sol.oral150.000UI/ml

Cáp.100mg

67

68

69

70

71

72
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