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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Nova Lima, ao longo do seu processo 

de organização, produção e oferta de serviços e ações de saúde, busca consolidar o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, esforços estão sendo empreendidos para fortalecer a 

Atenção Primária à Saúde (APS) e qualificar as ações cotidianas das equipes de saúde da 

família (eSF), o que certamente repercutirá de modo decisivo e positivo em todos os níveis de 

organização do sistema municipal de saúde.  

Uma das medidas adotadas para tal fim é a revisão e constituição dos Protocolos 

técnicos. Um protocolo constitui-se em um instrumento que estabelece normas para as 

intervenções técnicas, ou seja, uniformiza e atualiza conceitos e condutas referentes ao 

processo assistencial na rede de serviços, bem como define os fluxos assistenciais dentro do 

município. O Protocolo reflete, então, a política assistencial assumida pela SEMSA, bem 

como suas opções éticas para organização do trabalho em saúde, e escolhas tecnológicas úteis, 

apropriadas e disponíveis para o processo de enfrentamento de problemas de saúde segundo 

sua magnitude. Entretanto, um protocolo, por mais abrangente que seja, pode não abordar 

todas as questões técnicas e/ou clínicas relacionadas a determinadas situações. Assim, para 

questões mais específicas da prática profissional, o presente Protocolo sugere a consulta às 

cartilhas e materiais bibliográficos da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. 

 O Protocolo de Assistência ao Pré-Natal de Baixo Risco tem por objetivo nortear o 

trabalho dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Nova Lima, envolvidos na 

assistência ao pré-natal. Este material aborda a organização do processo de trabalho nas UBS 

para a assistência ao pré-natal; questões relacionadas ao acompanhamento da gravidez de 

risco habitual e suas possíveis intercorrências; ações de promoção da saúde na gestação e 

puerpério; gestação em situações especiais; assistência ao parto e questões legais relacionadas 

à gestação, ao parto/nascimento e ao puerpério. Trata-se de um instrumento potente para a 

implementação de boas práticas e deve funcionar efetivamente como material de consulta no 

dia a dia dos profissionais de saúde. 
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 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACS Agentes Comunitários de Saúde  

APS Atenção Primária à Saúde  

CEO Centro de Especialidades Odontológicas 

CNS Cartão Nacional de Saúde 

CPF Cadastro de Pessoa Física 

DPP Data Provável do Parto 

DUM Data da Última Menstruação  

ECM Exame Clínico das Mamas  

eSF Equipes de Saúde da Família 

ESF Estratégia de Saúde da Família 

GPD Glicemia Pós Dextrosol 

IG Idade Gestacional 

IMC Índice de Massa Corporal 

ISTs Infecções Sexualmente Transmissíveis  

PA Pressão Arterial  

 PEC Prontuário Eletrônico do Cidadão  

PNAR Pré-Natal de Alto Risco  

REMUME Relação Municipal de Medicamentos  

RN Recém-nascido 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  

SEMSA         Secretaria Municipal de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

TIG Teste Imunológico de Gravidez 

TOTG Teste Oral de Tolerância à Glicose 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

USG Ultrassonografia 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acesso ao cuidado qualificado no pré-natal tem sido incorporado como indicador de 

desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS), sendo fundamental o envolvimento de toda 

a equipe para a assistência integral à gestante (BRASIL, 2019a; BRASIL, 2019b). A 

assistência pré-natal adequada, com a detecção e a intervenção precoce das situações de risco, 

bem como um sistema ágil de referência hospitalar, além da qualificação da assistência ao 

parto, são os grandes determinantes dos indicadores de saúde relacionados à mãe e ao bebê 

que têm o potencial de diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal. 

A captação de gestantes para início oportuno do pré-natal é essencial para o 

diagnóstico precoce de alterações e para a realização de intervenções adequadas sobre 

condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e a da criança. 

É fundamental abordar a história de vida dessa mulher, seus sentimentos, medos, 

ansiedades e desejos, pois, nessa fase, além das transformações no corpo há uma importante 

transição existencial. É um momento intenso de mudanças, descobertas, aprendizados e uma 

oportunidade para os profissionais de saúde investirem em estratégias de educação e cuidado 

em saúde, visando o bem-estar da mulher e da criança, assim como a inclusão do pai e/ou 

parceria (quando houver) e família, desde que esse seja o desejo da mulher. 

Além das questões de saúde, a gestante precisa ser orientada sobre questões referentes 

a seus direitos sexuais, sociais e trabalhistas. E, no caso de uma gestação indesejada, é 

importante acompanhamento e abordagem multidisciplinares, devendo-se acompanhar a 

mulher de forma acolhedora, singular e integral, com atenção para a detecção precoce de 

problemas.  

O objetivo deste protocolo é orientar os profissionais da APS para a assistência 

qualificada e humanizada às gestantes e puérperas, com a abordagem integral em saúde da 

mulher, desde a saúde sexual e reprodutiva, assistência ao pré-natal, abordagem das 

intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes, avaliação do risco gestacional e critérios 

para o referenciamento ao pré-natal de alto risco e à maternidade, vinculação à maternidade 

para o parto e nas urgências, incentivo e preparo para o parto normal, aleitamento materno e 

cuidados com o recém-nascido (RN).  
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2. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO PARA A ASSISTÊNCIA AO 

PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 

 

A assistência ao pré-natal de baixo risco deve ser realizada em todos os serviços de 

APS do município e deve ser multiprofissional. A equipe de Saúde da Família (eSF) e os 

demais profissionais da APS têm importante papel no processo de identificação das gestantes, 

atualização contínua de informações, realização do cuidado em saúde no âmbito da UBS, do 

domicílio e dos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros). Os 

profissionais devem realizar ações de atenção integral e de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e escuta qualificada, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo das gestantes e suas parcerias com a equipe de saúde. 

As equipes de saúde devem se organizar para propiciar a detecção precoce da 

gestação. A captação precoce da gestante (até doze semanas de gestação) tem como objetivo a 

realização de intervenções preventivas, educativas e terapêuticas em tempo oportuno. Toda 

mulher em idade fértil e com história de atraso menstrual de sete dias ou mais deve ser 

orientada a realizar o teste rápido de gravidez (teste imunológico de gravidez na urina – TIG). 

O acolhimento deve ser realizado pelo profissional de saúde apto no sentido de garantir 

informação qualificada e fortalecer o vínculo com a usuária. O profissional poderá ofertar 

ajuda para realização do TIG, caso a pessoa deseje.  

O TIG é considerado método sensível e confiável, com baixas taxas de resultados 

falsos positivos. Entretanto, apresenta elevada taxa de resultados falsos negativos, o que pode 

atrasar o início do pré-natal. Caso o TIG seja negativo, o profissional deverá repetir o teste 

rápido em quinze dias ou solicitar a dosagem de gonadotrofina coriônica (βHCG), que pode 

ser detectada em sangue periférico entre oito e onze dias após a concepção. 

Após a confirmação da gravidez pelo TIG, deve ser realizada a primeira consulta de 

pré-natal pelo enfermeiro (na sua ausência pelo médico da Estratégia Saúde da Família - 

ESF), com no máximo sete dias entre a confirmação da gravidez e a realização da primeira 

consulta. A organização das agendas dos profissionais deve ser flexível para a realização do 

pré-natal, de modo a facilitar o acesso da gestante e sua parceria sexual ao serviço. O 

Ministério da Saúde recomenda a agenda aberta para a gestante, evitando reservas de 

dia/período que não permitam que ela escolha o melhor dia/período, evitando absenteísmo. 

Nos casos em que a gravidez não for confirmada, deve ser realizado o agendamento de 

consulta para abordagem de Saúde Sexual e Reprodutiva (Planejamento Familiar). 
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O modelo de acompanhamento de pré-natal de risco habitual deve intercalar consultas 

médicas (Médico da ESF e Ginecologista) e de enfermagem, sempre observando a 

classificação de risco da gestante. A gestante deve sair de uma consulta com o retorno já 

agendado e a equipe deve acompanhar possíveis faltas, acionando a gestante por meio 

telefônico ou presencial (domicílio) para entender o motivo da ausência e realizar a 

remarcação da consulta.  

Preconiza-se o mínimo de seis consultas de pré-natal, sendo uma consulta no primeiro 

trimestre, duas consultas no segundo trimestre e três consultas no terceiro trimestre. Sempre 

que possível, as consultas devem ser realizadas conforme o seguinte cronograma: 

• Até 32ª semana – mensalmente (consultas médicas e/ou ginecológicas intercaladas 

com consultas de enfermagem);  

• Da 33ª até a 36ª semana – quinzenalmente (consultas médicas e/ou ginecológicas).; 

• Da 37ª até a 41ª semana – semanalmente (consultas médicas e/ou ginecológicas).  

Todas as consultas de pré-natal devem ser registradas no Cartão da Gestante e no 

prontuário eletrônico do cidadão (PEC). Os profissionais devem estar atentos quanto ao 

registro correto e completo dos dados no PEC, a fim de não prejudicar a contabilização dos 

indicadores de pré-natal pelo Ministério da Saúde. Maiores informações sobre o registro dos 

dados de pré-natal podem ser vistas no Manual do PEC, no site da APS: 

http://aps.saude.gov.br/ape/esus. 

As UBS também devem realizar o “pré-natal do parceiro”, uma ferramenta inovadora 

que busca contextualizar a importância do envolvimento consciente e ativo de homens 

adolescentes, adultos e idosos em todas as ações voltadas ao planejamento reprodutivo e, ao 

mesmo tempo, contribuir para a ampliação e a melhoria do acesso e acolhimento desta 

população aos serviços de saúde. 

Não existe “alta” do pré-natal antes do parto. Quando o parto não ocorre até a 41ª 

semana, é necessário encaminhar a gestante para a Maternidade de Referência para avaliação 

do bem-estar fetal e assistência ao parto. Em Nova Lima, a maternidade de referência é na 

Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. A gestante referenciada ao pré-natal de alto 

risco (PNAR) deverá ser monitorada pela eSF quanto à frequência nas consultas agendadas e 

as condutas adotadas nesses atendimentos. Ela está no PNAR, mas ainda é de 

responsabilidade da equipe de APS. 

Após o parto deve-se realizar a primeira consulta de puerpério e as ações do 5º dia 

com o agendamento da segunda consulta no 42º dia após o parto; reforçando que, em caso de 

http://aps.saude.gov.br/ape/esus
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intercorrências ou de a gestante apresentar outras alterações, deverá ser garantido atendimento 

na unidade antes do retorno programado. É importante que os profissionais estejam atentos 

que, para finalizar a gestação por nascimento ou interrupção, deve ser informado no PEC os 

códigos CIAP2 ou CID10 correspondentes. 

Os demais membros da equipe multiprofissional da APS também devem estar 

envolvidos na assistência ao pré-natal, seja através de ações coletivas ou individuais.  

As práticas educativas são espaços que possibilitam que a mulher grávida tenha escuta 

de suas dúvidas e demandas, além de receber, por meio de profissionais qualificados, apoio 

emocional e informações de qualidade. Nas UBS devem acontecer o planejamento de oferta 

sistemática de ações educativas coletivas ou individuais direcionadas para todas as gestantes, 

com temas diversificados e ofertados de forma periódica, que se repetem de tempos em 

tempos. A modalidade de grupos operativos pode ser usada com as gestantes e seus 

parceiros(as) de modo a reforçar e potencializar as interações que ocorrem em momentos 

coletivos e possibilitar trocas de experiências.  

Dentre os diversos temas a serem abordados na assistência ao pré-natal sugere-se: 

sintomas comuns e alterações fisiológicas da gestação; alimentação saudável e ganho de peso 

na gravidez; atividade física e cuidados com a postura durante a gestação; trabalho de parto 

(boas práticas no nascimento, técnicas de relaxamento e alívio da dor, momento de ir para a 

maternidade; plano de parto); sinais de alerta (sangramento vaginal, perda de líquido, 

diminuição ou ausência de movimentos fetais, cefaleia, alterações visuais, epigastralgia, 

pressão arterial ≥ 160 x 110 mmHg); aleitamento materno; cuidados com o recém-nascido 

(importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, vacina, 

cuidados com o umbigo, como dar o banho, banho de sol, prevenção de acidentes, 

reconhecimento de sinais de alerta para a saúde do bebê); cuidados com a mulher no pós-parto 

(físico e emocional); cuidado para evitar os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya; direitos da 

mulher (acompanhante na maternidade, licença maternidade e paternidade, direito à redução 

de jornada para a amamentação, etc.). A equipe também deverá organizar e acompanhar a 

gestante em visita à Maternidade de referência. 

Faz parte da assistência ao pré-natal de risco habitual a vigilância e a coordenação do 

cuidado que devem ser feitas pelas equipes de APS. Um dos principais papéis do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) é sua atuação na vigilância e auxílio na coordenação do cuidado 

à gestante. Mesmo antes da gravidez, o ACS deve estar atento e convidar mulheres em idade 

fértil a participar das atividades de saúde sexual e reprodutiva, promovendo planejamento 
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reprodutivo e gestações com saúde. O acompanhamento do ACS deve ser planejado de acordo 

com a vulnerabilidade clínica e social, seguindo o princípio da equidade. Sugere-se, portanto, 

que suas visitas domiciliares sejam realizadas da seguinte forma: 

• Para mulheres com gestação de risco habitual, uma visita mensal até a 36ª semana; 

• Para gestantes encaminhadas ao alto risco, uma visita quinzenal até a 36ª semana; 

• Para mulheres com mais de 36 semanas de gestação, uma visita semanal até o parto; 

• Para mulheres que já tiveram o parto, fazer uma visita em até 72 horas após a alta 

hospitalar e outra visita até 15 dias após o parto; 

A equipe deve ter um registro coletivo das gestantes anotando os cuidados realizados 

no pré-natal e puerpério. Esse tipo de registro permite avaliação periódica de ações que ainda 

não foram realizadas e da qualidade da atuação da equipe. É um instrumento de vigilância 

compartilhado entre os profissionais. As equipes podem fazer isso por meio de relatórios 

emitidos pelos sistemas de informação, planilhas, cadernos ou fichários rotativos. 

Nas reuniões de equipe é importante que os registros de gestantes sejam discutidos 

para avaliar a adesão ao pré-natal. Esse momento é oportuno para que a equipe identifique as 

gestantes que iniciaram tardiamente o pré-natal, as gestantes faltosas nas consultas, aquelas 

que foram encaminhadas ao alto risco, que já estão próximas do momento do parto ou que o 

bebê nasceu e há a necessidade de se planejar a visita domiciliar da equipe, a realização das 

ações do quinto dia, o planejamento do puerpério e o início da puericultura. 

É importante também monitorar e avaliar os indicadores e as metas municipais 

relativas à saúde da gestante, estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em outros 

instrumentos de gestão e alimentar os sistemas de informação da saúde, de forma contínua. 

Acompanhar esses indicadores é uma das estratégias para identificar fragilidades e permitir 

planejamento de ações de qualificação do atendimento à gestante e à puérpera. 

Para atingir o desafio de garantir acesso às ações e serviços de saúde para gestantes de 

grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, é necessário também articular ações 

intersetoriais.  
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3. ABORDAGEM PRÉ-CONCEPCIONAL 

 

Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o casal faz antes de uma 

gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução 

normal de uma futura gestação. Constitui, assim, instrumento importante na melhoria dos 

índices de morbidade e mortalidade materna e infantil. A consulta pré-concepcional pode 

ser realizada pelo enfermeiro ou médico da ESF. Se necessário, após a primeira avaliação, 

o casal deverá ser encaminhado ao ginecologista da unidade.  

As atividades desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese e 

exame físico, com exame ginecológico, além de alguns exames laboratoriais. A investigação 

dos problemas de saúde atuais e prévios e a história obstétrica são importantes para a 

avaliação do risco gestacional. A história clínica objetiva identificar situações de saúde que 

podem complicar a gravidez, como diabetes pré-gestacional, a hipertensão, as cardiopatias, os 

distúrbios da tireoide e os processos infecciosos, incluindo as infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs). O uso de medicamentos, o hábito de fumar e o uso de álcool e drogas 

ilícitas precisam ser verificados, e a futura gestante deve ser orientada quanto aos efeitos 

adversos associados. Na história familiar, destaca-se a avaliação de doenças hereditárias, pré-

eclâmpsia, hipertensão e diabetes. Na história obstétrica, é importante registrar o número de 

gestações anteriores e de partos pré-termo, o intervalo entre os partos, o tipo de parto, o peso 

ao nascimento e as complicações das gestações anteriores, como abortamento, perdas fetais, 

hemorragias e malformações congênitas. 

No exame geral, cabe verificar especialmente a pressão arterial (PA), o peso e a altura 

da mulher. É recomendada a realização do exame clínico das mamas (ECM) e do exame 

preventivo do câncer do colo do útero uma vez ao ano e, após dois exames normais, a cada 

três anos, principalmente na faixa etária de risco (de 25 a 64 anos). 

Podem ser instituídas ações específicas quanto aos hábitos e ao estilo de vida, tais 

como: orientação nutricional e adoção de práticas alimentares saudáveis; realização de 

atividades físicas; orientações sobre os riscos do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas 

alcoólicas e outras drogas; orientações quanto ao uso de medicamentos e, se necessário 

mantê-los, realização da substituição para drogas com menores efeitos sobre o feto; avaliação 

das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos 

ambientais; administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, para a 

prevenção de anormalidades congênitas do tubo neural (400 mcg ao dia de ácido fólico- 2ml 
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de solução oral de ácido fólico 0,2mg/mL - para mulheres sem antecedentes de fetos com 

defeitos congênitos de tubo neural; para mulheres com diagnóstico de doença falciforme ou 

em uso de anticonvulsivante ou com história de feto com anomalias congênitas de tubo 

neural, recomenda-se a administração de 5mg ao dia de ácido fólico. O ácido fólico é 

recomendado por 60 a 90 dias antes da concepção e durante o primeiro trimestre da gestação; 

pode ser prescrito por médico ou enfermeiro); orientação para registro sistemático das datas 

das menstruações e estímulo para que o intervalo entre as gestações seja de, no mínimo, 2 

(dois) anos. 

Em relação à prevenção e às ações que devem ser tomadas quanto às infecções e a 

doenças crônicas, são consideradas eficazes as investigações para: 

 Rubéola e Hepatite B: nos casos negativos, deve-se providenciar a imunização 

previamente à gestação, caso cartão vacinal esteja incompleto; 

 Toxoplasmose: orientar as mulheres quanto as medidas de prevenção primária; 

 HIV/Aids: deve-se oferecer a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e 

pós teste. Em caso de teste negativo, deve-se orientar a paciente para os cuidados 

preventivos. Já em casos positivos, deve-se prestar esclarecimentos sobre os 

tratamentos disponíveis e outras orientações para o controle da infecção materna e 

para a redução da transmissão vertical do HIV. Em seguida, deve-se encaminhar a 

paciente para o serviço de referência especializado. *A orientação pré-concepcional para o 

casal portador do HIV pressupõe a redução da carga viral sanguínea de HIV circulante para níveis 

indetectáveis por mais de seis meses e ausência de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções no 

trato genital. Esses cuidados incluem uma abordagem ativa sobre o desejo da maternidade nas consultas 

de rotina, o aconselhamento reprodutivo e o oferecimento de todas as estratégias que auxiliem a 

gravidez com menor risco de transmissão do HIV. Nas ações de prevenção da transmissão vertical 

durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, deve-se incluir o uso de antirretrovirais na gestação, o 

uso de zidovudina injetável no parto (conforme determinado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas de Transmissão Vertical do Ministério da Saúde – 2015) e zidovudina xarope para o 

recém-nascido exposto e a inibição da lactação, assim como a disponibilização da fórmula láctea, a fim 

de permitir circunstâncias de risco reduzido para a mulher e para a criança; 

 Sífilis: nos casos positivos, deve-se tratar as mulheres e seus parceiros para evitar a 

evolução da doença, fazer o acompanhamento de cura e orientá-los sobre os cuidados 

preventivos para sífilis congênita. 

 Para as demais ISTs: nos casos positivos, deve-se instituir diagnóstico e tratamento no 

momento da consulta (abordagem sindrômica) e orientar a paciente para a sua 

prevenção. É importante, também, a avaliação pré-concepcional dos parceiros sexuais, 
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oferecendo a testagem para sífilis, hepatite B e HIV/Aids. Em caso de exposição de 

risco no período de até noventa dias antes desse teste, deve-se lembrar da 

possibilidade de janela imunológica, sendo necessário repetir o teste em trinta dias, 

pois esse intervalo é o tempo necessário para o teste conseguir detectar 

aproximadamente 95% dos casos de soroconversão. 

 Deve-se também sugerir a realização de exame de eletroforese de hemoglobina se a 

gestante for negra e tiver antecedentes familiares de anemia falciforme ou se 

apresentar histórico de anemia crônica. 

 Diabetes mellitus: o controle estrito da glicemia prévio à gestação e durante esta, tanto 

nos casos de diabetes pré-gravídico como nos episódios de diabetes gestacional, bem 

como a substituição do hipoglicemiante oral por insulina, associado ao 

acompanhamento nutricional e dietético, têm reduzido significativamente o risco de 

macrossomia e malformação fetal, de abortamentos e mortes perinatais. Um controle 

mais adequado do diabetes durante a gestação propicia comprovadamente melhores 

resultados maternos e perinatais; 

 Hipertensão arterial crônica: a adequação de drogas, o acompanhamento nutricional e 

dietético e a avaliação do comprometimento cardíaco e renal são medidas importantes 

para se estabelecer um bom prognóstico em gestação futura; 

 Epilepsia: a orientação, conjunta com neurologista, para o uso de monoterapia e de 

droga com menor potencial teratogênico (por exemplo, a carbamazepina) tem 

mostrado melhores resultados perinatais.  
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4. AVALIAÇÃO DA GESTANTE 

 
4.1. Anamnese 

 

Na primeira consulta de pré-natal deve-se avaliar a situação da gravidez atual e 

questionar sobre sintomas relacionados à gestação (náuseas, vômitos, dor abdominal, 

constipação intestinal, disúria, perda de sangue ou líquido, presença de movimentos fetais), 

além de pesquisar aspectos sociais (estado civil, escolaridade, profissão), antecedentes 

pessoais gerais, ginecológicos e obstétricos e antecedentes familiares. Deve-se ainda abordar a 

aceitação da gravidez atual e se necessário ajudar a gestante nesse processo.  

Nas consultas subsequentes, o profissional de saúde deve continuar avaliando a 

situação da gravidez atual e questionando sobre sintomas relacionados à gestação. 

A data da última menstruação (DUM) deve ser anotada e o profissional de saúde deve 

questionar a gestante quanto à precisão desta data, com o objetivo de datar corretamente a 

gestação e calcular a data provável do parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na história gineco-obstétrica é importante avaliar a regularidade dos ciclos menstruais, 

registrar o número de gestações, partos ou abortamentos, detalhar cada gestação (tipo de 

parto, idade gestacional de nascimento, peso do recém-nascido, amamentação, intercorrências 

durante a gestação) e o intervalo entre as gestações. O planejamento familiar deve ser 

abordado durante o pré-natal. Durante as consultas, a gestante deve ser esclarecida quanto às 

Para calcular a Idade Gestacional (IG), o profissional deve somar o número 

de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta, dividindo o total por 

sete (resultado em semanas).  

 
 

Calcula-se a Data Provável do Parto (DPP) levando-se em consideração a 

duração média da gestação normal (280 dias ou 40 semanas, a partir da DUM). 

A DPP pode ser calculada por meio da regra de Näegele, que consiste em 

somar sete dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair três meses 

ao mês em que ocorreu a última menstruação (ou adicionar nove meses, se a 

última menstruação corresponder aos meses de janeiro a março). Nos casos 

em que o número de dias encontrado for maior do que o número de dias do 

mês, passar os dias excedentes para o mês seguinte, adicionando 1 (um) ao 

final do cálculo do mês. 

 

* Há também aplicativos que podem auxiliar no cálculo da IG e DPP. Um 

exemplo é a Calculadora Gestacional – Telessaude RS, disponível para iOS 

e Android. 
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diversas possibilidades de métodos contraceptivos no puerpério. Também deve ser informada 

quanto a possibilidade de inserção do DIU na maternidade, logo após o parto. Caso a gestante 

opte por esse método, tal escolha deve ser registrada no cartão de pré-natal (tem uma parte 

destinada a isso na caderneta).  

Na história pregressa pessoal deve-se investigar sobre hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, doenças pulmonares ou da tireoide, eventos tromboembólicos, infecção urinária de 

repetição, cardiopatias, nefropatias ou epilepsia. O profissional também deve pesquisar o uso 

de medicamentos, cirurgias e internações prévias, alergias, passado de hemotransfusão ou 

doenças sexualmente transmissíveis. Avaliar a situação vacinal. 

Na história familiar, deve-se investigar doenças hereditárias (hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, asma, doenças da tireoide), malformações congênitas, cromossomopatias, 

neoplasias, gemelaridade e pré-eclâmpsia. 

Em relação à história social, é importante pesquisar sobre uso de álcool, tabaco ou 

outras drogas, exposição a agentes tóxicos no ambiente do trabalho. Deve ser pesquisada a 

possibilidade de violência doméstica ou outra vulnerabilidade social. Os hábitos de vida 

também devem ser indagados, tais como a prática regular de atividade física e a história 

nutricional. 

A violência doméstica deve ser abordada na primeira consulta e pelo menos uma vez a 

cada trimestre e no pós-parto. Em caso de confirmação de violência, deve-se realizar a 

notificação, que é compulsória, apoiar a gestante e tentar fortalecê-la para que ela consiga se 

proteger.  

A gestação e o puerpério são considerados períodos de elevado risco para o 

surgimento de transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão, que deve ser investigada 

durante o pré-natal e puerpério. Para esta avaliação, pode ser utilizada a “Escala de depressão 

perinatal de Edinburgh” (Anexo I). Deve-se instituir o tratamento adequado nos casos em que 

for identificado quadro de depressão. 

O profissional também deve abordar e relatar as comorbidades do parceiro sexual. 

As anotações deverão ser realizadas tanto no prontuário quanto no Cartão da Gestante. 

O profissional responsável pela realização da primeira consulta de pré-natal deverá certificar-

se que a gestante se encontra corretamente cadastrada no sistema de informação da atenção 

básica (PEC e eSUS-AB). A gestante deve ter o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) 

e/ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) vinculado ao seu cadastro. 
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4.2. Exame Físico 

 

A partir da primeira consulta de pré-natal, deve-se avaliar peso, altura, mucosas, 

extremidades (pesquisar edema), frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão 

arterial; realizar ausculta pulmonar e cardíaca, palpação da tireoide, das mamas e do abdome. 

O exame ginecológico/obstétrico deve ser realizado pelo menos uma vez de forma 

completa, a partir da primeira consulta de pré-natal, avaliando-se a genitália externa, vagina, 

colo uterino. Se necessário, realizar colpocitologia oncótica cervical. Não há restrições para a 

coleta do exame citopatológico durante a gestação, inclusive com amostra endocervical. O 

rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária para 

as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço 

de saúde para realização de pré-natal.  

Não é recomendada a realização de toque vaginal de rotina durante o 

acompanhamento pré-natal. Ele deverá ser realizado apenas quando houver relato de presença 

de contrações uterinas, para avaliar presença de dilatação do colo uterino. O toque vaginal 

pode ser realizado por médico ou enfermeiro, desde que habilitados para sua realização. 

Nas consultas subsequentes, deve-se avaliar o peso, pressão arterial, mucosas, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, presença de edema, medir a altura uterina e 

auscultar os batimentos cardíacos fetais. Também é importante que as mamas sejam 

examinadas e que este seja um momento oportuno para que a mulher já receba orientações 

sobre a lactação. 

Após a 12ª semana, deve-se medir a altura do fundo uterino no abdome (Figura 1). A 

técnica para medida da altura uterina consiste em: posicionar a gestante em decúbito dorsal, 

com o abdome descoberto; delimitar a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino; 

corrigir a comum dextroversão uterina por meio da palpação uterina; fixar a extremidade 

inicial (0 cm) da fita métrica, flexível e não extensível, na borda superior da sínfise púbica 

com uma das mãos, passando-a entre os dedos indicador e médio; deslizar a fita métrica entre 

os dedos indicador e médio da outra mão até alcançar o fundo do útero com a margem cubital 

da mesma mão; proceder à leitura quando a borda cubital da mão atingir o fundo uterino; 

anotar a medida (em centímetros) no cartão e marcar o ponto na curva da altura uterina. Caso 

o ponto da curva esteja dentro da normalidade (entre as curvas inferiores e superiores), o 

profissional deve seguir o calendário de atendimento de rotina. Se o ponto da curva estiver 

acima da curva superior, o profissional deve ficar atento para a possibilidade de erro de 
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cálculo da idade gestacional, polidrâmnio, macrossomia fetal, gestação gemelar, mola 

hidatiforme. Se o ponto da curva estiver abaixo da curva inferior, o profissional deve ficar 

atento para a possibilidade de erro de cálculo da idade gestacional, oligohidrâmnio, feto 

morto, crescimento intrauterino restrito. 

Se o ponto da curva estiver fora da normalidade (acima da curva superior ou abaixo da 

curva inferior), a gestante deve ser avaliada pelo médico de família ou pelo ginecologista o 

mais rápido possível (de preferência no mesmo dia) para que sejam avaliados os possíveis 

diagnósticos diferenciais e solicitados os exames necessários, especialmente o ultrassom 

obstétrico. Nos casos em que haja critério de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, o 

encaminhamento deverá ser realizado. No caso em que a consulta médica não possa ser 

realizada no dia da detecção da alteração da medida, o enfermeiro deverá solicitar o ultrassom 

obstétrico com prioridade alta, para auxiliar na tomada de decisão médica posterior. 

 

Figura 1 - Medida da altura uterina 

 

 

 

A ausculta fetal será possível após a 10ª-12ª semana, com o sonar doppler. A 

frequência cardíaca fetal normal é de 110 a 160 batimentos por minuto. Caso seja identificado 

bradicardia (batimentos abaixo de 110 bpm) ou taquicardia (batimentos acima de 160 bpm) 

fetal persistente (durante 10 minutos), a gestante deve ser referenciada à maternidade com 

emergência. O profissional também deverá estar atento ao registro dos movimentos fetais. A 

definição da apresentação fetal deverá ser determinada por volta da 36ª semana de gestação, 

por meio da realização das manobras de Leopold. 
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4.3. Avaliação Nutricional 

 

A avaliação do estado nutricional da gestante consiste na avaliação do peso e da altura 

e o cálculo da semana gestacional, o que permite a classificação do índice de massa corporal 

(IMC) em cada avaliação. O índice de massa corporal é calculado por meio da fórmula: 

 

                                               IMC= Peso (Kg) 

                                                         Altura (m)² 

 

Com base no IMC obtido na primeira consulta de pré-natal, é possível conhecer o 

estado nutricional atual (baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade) e, a partir do 

diagnóstico nutricional realizado, são recomendadas as seguintes condutas: 

 Baixo peso (BP): investigue a história alimentar, a hiperêmese 

gravídica, as infecções, as parasitoses, as anemias e as doenças debilitantes. Dê a 

orientação nutricional (Quadro 1), visando à promoção do peso adequado e de hábitos 

alimentares saudáveis. Convide a gestante para os grupos de reeducação alimentar da 

UBS. Nesses casos, o acompanhamento nutricional individual da gestante será mais 

frequente. 

 Adequado (A): Explique à gestante que seu peso está adequado para a 

idade gestacional. Dê-lhe orientação nutricional (Quadro 1), visando à manutenção do 

peso adequado e à promoção de hábitos alimentares saudáveis. Agende consulta 

rotineira com a(o) nutricionista;  

 Sobrepeso e obesidade (S e O): investigue a obesidade pré-

gestacional, casos de edema, polidrâmnio, macrossomia e gravidez múltipla. Dê 

orientação nutricional à gestante (Quadro 1), visando à promoção do peso adequado e 

de hábitos alimentares saudáveis. Convide a gestante para os grupos de reeducação 

alimentar da UBS. Nesses casos, o acompanhamento nutricional individual da gestante 

será mais frequente. 

 

Recomenda-se que a gestante seja pesada em todas as consultas. A estatura pode ser 

aferida apenas na primeira consulta desde que não seja gestante adolescente (menor de 20 

anos), cuja medida deverá ser realizada pelo menos trimestralmente. O profissional de saúde 

deve preencher, no Cartão da Gestante, o gráfico de acompanhamento nutricional de acordo 
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com a idade gestacional e anotar a avaliação nutricional no prontuário, acompanhando o 

ganho de peso até o final da gestação.  

 

Quadro 1 – Orientações nutricionais 

 Realizar pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois 

lanches saudáveis por dia, evitando ficar mais de três horas sem comer. Evitar 

“pular” refeições ou “beliscar” entre as refeições; 

 Entre as refeições, beber água, pelo menos 2 litros (de 6 a 8 copos) por dia; 

 Comer devagar, mastigar bem e de forma que evite qualquer tipo de estresse na 

hora da alimentação; 

 Montar um prato colorido e variar os tipos de frutas, legumes e verduras 

consumidos durante a semana. É recomendado consumir diariamente pelo menos 

três porções de legumes e verduras e três porções de frutas; 

 Consumir hortaliças verdes escuras (couve, brócolis, agrião, taioba, rúcula) e 

outros alimentos coloridos alaranjados (mamão, abóbora, cenoura, laranja, 

acerola, tomate, manga); 

 Dar preferência a frutas, legumes e verduras crus para obter mais fibras em sua 

alimentação; 

 Lavar em água corrente as frutas, os legumes e as verduras e colocá-los de molho 

por dez minutos (diluir uma colher de sopa de água sanitária em um litro de água 

filtrada). Depois, é necessário enxaguar o alimento em água corrente; 

 Evitar consumir líquidos durante as refeições, para reduzir os sintomas de 

pirose. Dar preferência às frutas com alto teor de líquidos (laranja, tangerina, 

abacaxi, melancia) após as refeições; 

 Evitar deitar-se logo após as refeições, para evitar pirose; 

 Evitar acrescentar café ou achocolatado ao leite, pois tais alimentos também 

reduzem o aproveitamento do cálcio do leite. Recomendar o consumo de leite e 

derivados nas formas integrais, caso não haja orientação contrária do 

nutricionista ou de outro profissional de saúde; 

 Consumir os cereais na sua forma mais natural (integral), pois oferecem maior 

quantidade de fibras, que auxiliam a regularizar o funcionamento intestinal. 

Farinha integral, pão integral, arroz integral e aveia são alguns exemplos de 

alimentos integrais. É importante que a gestante seja orientada e incentivada a 
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distribuir as seis porções recomendadas desse grupo de alimentos em todas as 

refeições e os lanches do dia; 

 Consumir feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes na semana; 

 Consumir mais peixes e frangos e sempre preferir as carnes magras; 

 Evitar carnes cruas ou mal passadas, porque podem transmitir doenças, como 

verminose e toxoplasmose. O leite cru e os ovos devem ser submetidos a altas 

temperaturas de cocção; 

 Diminuir o consumo de gorduras. Deve-se consumir, no máximo, uma porção 

diária (uma colher de sopa de óleos vegetais e azeite de oliva ou meia colher de 

sopa de manteiga ou margarina). Dar preferência aos óleos vegetais para 

cozinhar e dar preferência ao azeite de oliva para temperar saladas, sem 

exagerar na quantidade; 

 Preferir preparações assadas, cozidas, ensopadas e grelhadas, no lugar das 

frituras; 

 Reduzir para, no máximo, uma vez por semana o consumo de alimentos 

gordurosos, embutidos (salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela), 

salgadinhos, chocolates e sorvetes; 

 Consumir no máximo uma porção por dia de açúcar (uma colher de sopa), caso 

deseje consumir açúcares e doces. Valorizar o sabor natural dos alimentos e das 

bebidas, evitando ou reduzindo o açúcar adicionado a eles; 

 Evitar refrigerantes e sucos industrializados, porque contêm corantes artificiais, 

aromatizantes e açúcar. O uso de adoçantes, bem como de produtos diet e light 

durante a gestação deve ser indicado somente nos casos de diabetes; 

 Diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. Deve-se 

evitar consumir alimentos industrializados com muito sódio, como hambúrguer, 

charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadinhos, conservas de vegetais, sopas 

prontas, molhos e temperos prontos; 

 Utilizar temperos naturais, como cheiro verde, alho, cebola, ervas frescas ou 

secas e suco de frutas, como limão, para temperar e valorizar o sabor natural dos 

alimentos e, com isso, reduzir a quantidade de sal; 

 Ler o rótulo, ao comprar produtos industrializados, e escolher aqueles com 

menor quantidade de sódio. 
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O ganho de peso recomendado durante a gestação segundo o estado nutricional inicial 

está descrito no Quadro 2. 

O ideal é que o IMC considerado no diagnóstico inicial da gestante seja o IMC pré-

gestacional referido ou o IMC calculado a partir de medição realizada até a 13ª semana 

gestacional. Caso isso não seja possível, inicie a avaliação da gestante com os dados da 

primeira consulta de pré-natal, mesmo que esta ocorra após a 13ª semana gestacional. 

 

Quadro 2 - Ganho de peso recomendado (em Kg) durante a gestação segundo o 

estado nutricional 

Estado nutricional inicial 

(IMC) 

Recomendação de ganho de 

peso (Kg) semanal médio 

no 2º e 3º trimestres* 

Recomendação de ganho de 

peso (Kg) total na gestação 

Baixo peso (< 18,5kg/m²) 0,5 (0,44 – 0,58) 12,5 – 18,0 

Adequado (18,5 – 

24,9kg/m²) 

0,4 (0,35 – 0,50) 11,5 – 16,0 

Sobrepeso (25,0 – 9,9kg/m²) 0,3 (0,23 – 0,33) 7,0 – 11,5 

Obesidade (>= 30kg/m²) 0,2 (0,17 – 0,27) 5,0 – 9,0 

Fonte: Adaptado de INSTITUTE OF MEDICINE, 2009. 

 

No momento da avaliação nutricional o profissional poderá, oportunamente, abordar a 

gestante quanto a prática de atividades físicas. Os exercícios físicos podem contribuir para a 

redução dos desconfortos comuns durante a gestação, controlam o ganho de peso, diminuem o 

estresse, melhoram o sono e o desempenho das atividades do cotidiano.  

Mesmo a mulher que nunca praticou exercício e que tem uma vida sedentária pode se 

beneficiar com a orientação de exercícios e com o acompanhamento do profissional de 

educação física. Estas deverão ser encaminhadas para a avaliação do profissional de educação 

física da UBS. Ela será, então, submetida a uma avaliação física e caberá a esse profissional a 

escolha do programa mais adequado a cada fase da gestação, bem como a sua adaptação 

criteriosa às necessidades individuais da gestante. Caso seja observada alguma 

contraindicação para a prática de exercícios físicos durante a avaliação, a gestante será 

encaminhada para seu médico de referência. 

Deve-se evitar as seguintes condições: 

 Exercícios na posição de decúbito dorsal após o primeiro trimestre; 
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 Exercícios de impacto; 

 Exercícios em locais muito úmidos e quentes; 

 Manobra de valsalva durante os exercícios; 

 Esportes que possam acarretar perda de equilíbrio e quedas. 

Em geral, o exercício no período pós-parto pode começar entre 4 a 6 semanas após o 

parto. 

 

4.4. Exames complementares 

 

O roteiro para solicitação de exames complementares durante o pré-natal e a 

interpretação dos resultados e conduta estão descritos, respectivamente, no Quadro 3 e 

Quadro 4. Caso a gestante não seja captada precocemente, o profissional de saúde deve 

solicitar os exames na primeira oportunidade de contato com a gestante. 

 

Quadro 3 - Roteiro para solicitação de exames complementares durante o pré-natal, 

de acordo com a idade gestacional1 

Período da gestação Exames 

1º trimestre 

(no momento da 

captação da gestante) 

 Tipagem sanguínea e fator Rh 

 Coombs indireto (se a gestante for Rh 

negativo)2 

 Hemograma 

 Glicemia de jejum 

 Teste rápido de triagem para sífilis  

 Teste rápido para hepatite B e C 

 Teste rápido diagnóstico de HIV  

 Sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM)  

 Exame de urina rotina e urocultura 

 Eletroforese de hemoglobina3 

 Citopatológico de colo de útero (se for 

necessário) 

                                                        
1 Solicitação por médico ou enfermeiro. 
2 Coombs indireto deve ser repetido mensalmente, a partir de 24 semanas, em gestantes Rh negativo. 
3 Por conta do alto grau de miscigenação da população brasileira, todas as gestantes devem ser rastreadas para 

doença falciforme, conforme Nota Técnica nº 035/2011/CGSH/DAE/SAS/MS da Rede Cegonha. 
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 US com translucência nucal (entre 11 e 14 

semanas) 

 Parasitológico de fezes (se houver 

indicação clínica)4 

2º trimestre  Sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM) 

* nas gestantes susceptíveis 

 Teste rápido de triagem para sífilis  

 Teste rápido para hepatite B e C 

 Teste rápido diagnóstico de HIV  

 Ultrassom obstétrico ou Ultrassom 

morfológico nos casos indicados 

Preferencialmente 

entre 24 e 28 semanas de gestação 

 Glicemia após 1 hora e 2 horas após 75g 

de dextrosol 

3º trimestre  Hemograma 

 Glicemia de jejum 

 Teste rápido de triagem para sífilis  

 Teste rápido para hepatite B e C 

 Teste rápido diagnóstico de HIV  

 Sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM) 

* nas gestantes susceptíveis 

 Exame de urina rotina e urocultura 

 US obstétrica 

 Cultura para estreptococos do grupo β 

hemolítico (com 35 semanas) 

 

O Ministério da Saúde recomenda, de rotina, a realização de um exame 

ultrassonográfico durante a gestação de baixo risco, a ser realizado, preferencialmente, entre 

13 e 20 semanas, época em que pode obter, ao mesmo tempo, datação da gestação e estudo da 

morfologia fetal. Em Novo Lima, segundo o Protocolo de Solicitação de Exames de Média e 

Alta Complexidade, além da UGS obstétrica, está também disponível a US com translucência 

nucal, US morfolófico, US perfil biofísico fetal, US com Doppler, segundo as indicações 

abaixo descritas. 

                                                        
4 Quando anemia presente ou outras manifestações sugestivas. 
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 US morfológico 

Idade gestacional: 20 a 24 semanas 

Profissionais solicitantes: Ginecologista, Médico e Enfermeiro da eSF 

Indicações:  

Gestação atual: idade materna acima de 40 anos e abaixo de 15 anos; diabetes mellitus 

tipo 1 ou tipo 2; gestação múltipla; infecção materna aguda com possível repercussão fetal 

(zika, sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovirose); exposição a drogas e/ou agentes 

ambientais potencialmente teratogênicos (ex. radiação); US obstétrico com suspeita de 

malformação fetal; US obstétrico sugestivo de restrição do crescimento fetal.  

História pregressa: antecedente de malformação fetal; história familiar de 

malformações fetais; abortamento habitual; óbito fetal ou neonatal sem etiologia definida.  

 

 US perfil biofísico fetal 

Idade gestacional: ideal a partir de 28 semanas de gestação 

Profissionais solicitantes: Ginecologista 

Indicações:  

Condições maternas: síndromes hipertensivas, diabetes tipo I, nefropatia crônica, 

doenças cardíacas cianóticas, hemoglobinopatias (SS, CC, talassemia S), lúpus, síndrome 

antifosfolípides, hipertireoidismo/hipotireoidismo. 

Condições relacionadas à gestação: pré-eclâmpsia, diminuição de movimento fetal, 

oligoidrâmnio, polidrâmnio, crescimento intrauterino restrito, gestação prolongada, alo 

imunização, perda fetal anterior sem causa aparente, gestações múltiplas (crescimento 

discrepante). 

 

 US com Doppler 

Profissionais solicitantes: Ginecologista 

Indicações: retardo de crescimento intra-uterino ou macrossomia, gestante diabética 

e/ou hipertensa, idade gestacional acima de 32 semanas, síndromes hipertensivas. 

 

Solicitações além das indicações acima descritas só serão agendadas se o médico 

solicitante anexar uma JUSTIFICATIVA ao pedido, esclarecendo os motivos que o levam a 

solicitar tal exame. 
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Quadro 4 – Interpretação dos resultados de exames laboratoriais e conduta 

Exames Resultados Conduta 

 

 

Fator Rh 

Negativo Solicitar coombs indireto mensal a 

partir de 24 semanas. Se coombs 

indireto positivo, encaminhar a 

gestante ao PNAR e à Medicina 

Fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemograma 

Hemoglobina ≥ 11g/dL: 

ausência de anemia 

Suplementação de ferro* a partir 

da 20ª semana de gestação (40mg 

de ferro elementar: 01 comprimido 

30 minutos antes do almoço). 

Repetir hemograma no 3º 

trimestre. *prescrição pode ser feita por 

médico (a) ou enfermeiro (a). 

Hemoglobina entre 8 e 

10g/dL: anemia leve a 

Moderada 

Pesquisar e tratar parasitoses 

intestinais. Iniciar tratamento com 

sulfato ferroso* (120 a 160mg de 

ferro elemento: 02 comprimidos 

30 minutos antes do almoço e do 

jantar). Repetir hemograma em 30 

dias. Se melhora da anemia, 

manter tratamento com sulfato 

ferroso por 3 meses e repetir 

hemograma em 60 dias. Se piora 

da anemia ou níveis de 

hemoglobina estáveis, encaminhar 

gestante ao PNAR. *manejo deve ser 

feito por médico (a). 

Hemoglobina < 8g/dL: 

anemia grave 

Encaminhamento médico da 

gestante ao PNAR.  

Plaquetas< 150.000: 

trombocitopenia 

Repetir hemograma em 30 dias. Se 

plaquetas > 150.000, repetir 

hemograma no 3º trimestre. Se 
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plaquetas <100.000, encaminhar 

ao PNAR. 

Plaquetas entre 100.000 e 150.000, 

repetir hemograma em 30 dias (se 

o resultado persistir, encaminhar 

ao PNAR). 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicemia de jejum na 1ª 

consulta de pré-natal 

< 92mg/dL: exame 

Normal 

Solicitar teste oral de tolerância à 

glicose - TOTG (Glicemia pós 

dextrosol -GPD 75g 1 e 2 horas) 

entre 24 e 28 semanas. 

≥ 92mg/dL: exame 

Alterado 

Repetir a glicemia de jejum 

imediatamente, com orientações 

sobre o tempo correto de jejum 

para coleta do exame (8 a 10 

horas). Não orientar dieta com 

restrição de carboidratos entre os 

dois exames. Deve ser garantido 

retorno em 1 semana para 

avaliação do resultado do exame.  

Nova glicemia entre 92 e 125 

mg/dL é diagnóstico de diabetes 

mellitus gestacional. 

Encaminhamento médico ao 

PNAR e orientações dietéticas.5 

≥ 126mg/dL → exame 

Alterado 

Repetir a glicemia de jejum 

imediatamente, com orientações 

sobre o tempo correto de jejum 

para coleta do exame (8 a 10 

horas). Não orientar dieta com 

restrição de carboidratos entre os 

                                                        
5 O médico (a) ou enfermeiro (a) deverá realizar a prescrição do glicosímetro e tiras para medida da glicemia 

capilar (conforme Protocolo Municipal de Automonitoramento da Glicemia Capilar), bem como encaminhar a 

gestante à avaliação da nutricionista da UBS. 
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dois exames. Deve ser garantido 

retorno em 1 semana para 

avaliação do resultado do exame.  

Nova glicemia entre 92 e 125 

mg/dL é diagnóstico de diabetes 

mellitus gestacional. 

Encaminhamento médico ao 

PNAR e iniciar orientações 

dietéticas6. 

Nova glicemia de jejum ≥ 

126mg/dL caracteriza diabetes 

mellitus de diagnóstico na 

gravidez. Encaminhar a gestante 

ao PNAR como prioridade 

altíssima e iniciar orientações 

dietéticas⁶. 

 

 

 

 

 

Glicemia após 75g 

dextrosol (1 e 2hs) – 

entre 24 e 28 semanas 

Exame alterado se: 

• jejum: ≥ 92mg/dL ou 

• 1 hora: ≥ 180mg/dL ou 

• 2 horas: ≥ 153mg/dL 

Qualquer valor alterado é 

diagnóstico de diabetes 

gestacional. Encaminhamento 

médico da gestante ao PNAR e 

iniciar orientações dietéticas⁶.  

OBS: Glicemia de jejum > 

126mg/dL ou glicemia 2 horas 

após 75g de dextrosol >  

200mg/dL caracteriza diabetes 

mellitus de diagnóstico na 

gravidez. Encaminhar a gestante 

ao PNAR (prioridade altíssima) e 

iniciar orientações dietéticas⁶.  

 

 

                                                        
6 O médico ou enfermeiro deverá realizar a prescrição do glicosímetro e tiras para medida da glicemia capilar (conforme 

Protocolo Municipal de Automonitoramento da Glicemia Capilar), bem como encaminhar a gestante à avaliação da 

nutricionista da UBS. 
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Teste rápido para sífilis 

Positivo Iniciar a primeira dose de 

Benzilpenicilina* benzatina, 

solicitar o teste não treponêmico 

(VDRL) e agendar consulta 

médica para avaliar resultado em 

sete dias. Em caso de confirmação 

do diagnóstico deve-se completar 

o esquema de tratamento e 

notificar o caso. 

Tratar parceiro conforme tópico 

7.6.4. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

Negativo Repetir TR no segundo trimestre e 

fazer novo rastreamento no 

terceiro trimestre. No momento do 

parto, realizar VDRL ou teste 

rápido para sífilis. 

 

 

 

Teste rápido de hepatite 

B 

Positivo Realizar o aconselhamento pós-

teste e encaminhar a gestante ao 

Infectologista e ao PNAR. 

Negativo Realizar o aconselhamento pós-

teste, repetir exame no 2º e 3º 

trimestre; vacinação caso não 

tenha sido imunizada previamente. 

 

 

Sorologia para 

toxoplasmose (IgG e 

IgM) 

 

IgG positivo / IgM 

negativo: gestante imune 

Abandonar rastreamento; 

Realizar avaliação trimestral em 

gestantes imunodeprimidas. 

IgG negativo / IgM 

negativo: gestante 

susceptível 

Repetir sorologia e orientar 

medidas de prevenção primária7. 

                                                        
7 Lavar bem as mãos antes e após o preparo das refeições; manusear carnes cruas com luvas; uso de luvas 
descartáveis ao manusear dejetos de gatos, trabalhos em jardins e ao limpar caixas de areia de crianças; 
evitar áreas que possam estar contaminadas com fezes de gato; evitar locais com presença de dejetos de 
pombos e aves em geral; lavar bem frutas e verduras; as carnes devem ser bem cozidas e ovos não devem 
ser consumidos crus; proteger os alimentos de moscas e baratas. 
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Sorologia para 

toxoplasmose (IgG e 

IgM) 

IgG positivo / IgM 

positivo: infecção aguda ou 

IgM residual 

Solicitar* teste de avidez para IgG. 

Se < 16 semanas de gestação e alta 

avidez, considerar IgM residual. 

Se < 16 semanas e baixa avidez, 

considerar infecção aguda, iniciar 

tratamento e encaminhar gestante 

ao PNAR. Se > 16 semanas, 

considerar infecção aguda, iniciar 

tratamento e encaminhar gestante 

ao PNAR. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

IgG negativo / IgM 

positivo: infecção aguda 

inicial ou falso positivo 

Iniciar espiramicina 

imediatamente*. Repetir a 

sorologia em 3 semanas. Se IgG e 

IgM positivos, considerar infecção 

aguda, continuar tratamento e 

encaminhar gestante ao PNAR. Se 

IgG permanecer negativo, 

considerar IgM falso positivo. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

 

 

Teste rápido de 

diagnóstico para HIV 

Positivo Realizar o aconselhamento pós-

teste e encaminhar a gestante ao 

PNAR e ao Infectologista. 

Negativo Realizar o aconselhamento pós-

teste e repetir exame no 2º e 3º 

trimestre. 

 

 

 

Eletroforese de 

hemoglobina 

 

 

Hb AA: padrão normal Não há necessidade de 

encaminhamento ou orientações 

especiais. 

Hb AS: traço falciforme Não há necessidade de 

encaminhamento ao PNAR. 

Investigar a possibilidade do pai 

da criança ter o traço falciforme. 
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Eletroforese de 

hemoglobina 

Quando o pai e a mãe são 

portadores do traço, a cada 

gravidez o casal terá 25% de 

chance de ter uma criança com a 

doença. 

Hb A com qualquer 

variante: gestante sem 

doença falciforme 

Não há necessidade de 

encaminhamento ou orientações 

especiais. 

Hb SS, HbSC, Hb Sβ+ 

tal, Hb Sβ0tal ou Hb SD 

Punjab: doença falciforme 

Encaminhar ao PNAR com 

prioridade alta). 

Orientar quanto à hereditariedade, 

investigar possibilidade do pai da 

criança também ter o traço 

falciforme ou a doença, com 

probabilidade de nascer uma 

criança com traço e/ou doença 

falciforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame de urina rotina 

 

Hematúria 

Se associada à piúria, considerar 

possibilidade de infecção urinária. 

Avaliar urocultura*. 

Se hematúria isolada, excluir 

sangramento vaginal e repetir 

exame em 15 dias. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

Cilindrúria: possibilidade 

de nefropatia 

Encaminhar ao PNAR. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

Proteinúria “traços” ou 

1+ (na ausência de 

hipertensão arterial) 

Repetir* exame em 15 dias. 

Monitorização da pressão arterial 

(pelo menos uma vez por semana). 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

Proteinúria ≥ 2+ (na 

ausência de hipertensão): 

nefropatia 

Solicitar* proteinúria de 24 horas e 

encaminhar ao PNAR. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 
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Urocultura 

 

> 100.000 UFC: ITU 

Realizar* tratamento conforme 

resultado do antibiograma, 

avaliando as drogas que podem ser 

utilizadas durante a gestação. 

Solicitar urocultura de controle de 

cura. 

*manejo deve ser feito por médico (a). 

Negativo Repetir exame no 3º trimestre. 

< 100.000 UFC Repetir urocultura mensalmente 

até definição do diagnóstico. 

 

Cultura para 

estreptococos do grupo B 

hemolítico 

Negativo Orientações gerais. 

Positivo Tratamento em ambiente 

hospitalar. Registrar resultado no 

Cartão da Gestante. 

 

 

 

4.5. Avaliação do risco gestacional e critérios para referenciamento aos demais níveis 

de atenção 

 

A maioria das gestações evolui de maneira favorável, porém um percentual apresenta 

probabilidade de evolução desfavorável, seja pela presença de comorbidades maternas prévias 

ou pelo aparecimento de complicações clínicas e/ou obstétricas durante a gestação. A 

identificação de situações de risco para a saúde materna e/ou fetal é imprescindível para 

garantir o encaminhamento oportuno a níveis de maior complexidade assistencial e diminuir a 

morbimortalidade materna e infantil. 

O acolhimento, com escuta qualificada da gestante, compreende importante 

instrumento na identificação de situações que confiram risco à saúde materna e/ou fetal. Outro 

instrumento é proporcionar uma consulta completa para a gestante, que inclui anamnese e 

exame físico detalhado. A avaliação do risco gestacional deve ser realizada pelo médico 

ou pelo enfermeiro em todas as consultas de pré-natal. A identificação de qualquer risco 

implica em encaminhamento ao PNAR ou à maternidade de referência. 
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As gestantes em acompanhamento no pré-natal de alto risco devem permanecer 

vinculadas à sua equipe de saúde da família para maior vigilância. 

 

4.5.1. Fatores de risco para a gestação que indicam atenção especial, com as 

gestantes permanecendo sob os cuidados de sua equipe de APS, porém 

com calendário de consultas flexível 

 

 Fatores de risco relacionados a características individuais e condições 

sociodemográficas desfavoráveis: 

• Altura menor que 1,45 m; 

• Idade menor do que 15 anos ou maior do que 35 anos; 

• Peso menor que 45 kg ou maior que 75kg; 

• Baixa escolaridade (menor que cinco anos de estudo); 

• Gravidez não programada, principalmente em adolescente; 

• Condições ambientais desfavoráveis; 

• Ocupação: esforço físico e carga horária excessivos, exposição a agentes físicos, 

químicos e biológicos; 

• Dependência de drogas lícitas ou ilícitas (acompanhamento em conjunto com a 

Saúde Mental); 

• Transtornos mentais (acompanhamento em conjunto com a Saúde Mental); 

• Epilepsia controlada, sem uso de medicamento ou uso em monoterapia com baixas 

doses de medicamentos não teratogênicos; 

• Hipertensão crônica controlada (pressão arterial menor ou igual a 140/90mmHg) sem 

uso de anti-hipertensivo; 

• Asma brônquica intermitente; 

• Passado de câncer (doença “curada”); 

• Passado de pielonefrite; 

• Traço falciforme. 

 

 Fatores de risco relacionados à história reprodutiva anterior 

• Cirurgia uterina anterior; 

• Dificuldade para engravidar; 

• Macrossomia fetal; 
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• Morte perinatal explicada; 

• Nulipararidade ou multiparidade (pelo menos dois partos anteriores); 

• Pré-eclâmpsia prévia; 

• Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado; 

• Último parto há menos de dois anos ou mais de cinco anos. 

 

 Fatores de risco relacionados à gestação atual 

• Anemia leve / moderada com resposta adequada ao tratamento de prova com sulfato 

ferroso; 

• Crescimento uterino inadequado acima ou abaixo do esperado, conforme gráfico de 

acompanhamento da medida úterofita (nestes casos devem-se solicitar US obstétrico); 

• Egresso hospitalar por pielonefrite na gestação atual; 

• Ganho ponderal inadequado; 

• Infecção urinária; 

• Hipertensão arterial crônica sem uso de anti-hipertensivo (gestantes hipertensas, 

mantendo níveis pressóricos menores ou iguais a 140 x 90mmHg, sem necessidade de 

hipotensor permanecerão na UBS e deverão ser acompanhadas pelo ginecologista); 

 

4.5.2. Fatores de risco que demandam encaminhamento ao pré-natal de alto 

risco  

 

• Pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade confirmada por diagnóstico clínico e 

laboratorial (níveis pressóricos maiores que 140 x 90 mmHg e menores que 160 x 110 mmHg 

após 20ª semana de gestação, na ausência de sintomas e com proteinúria de 24h ≥ 300 mg); 

• Cardiopatias reumáticas, congênitas, hipertensivas, arritmias, valvulopatias; 

• Pneumopatias: asma persistente, em uso crônico de medicamentos; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; 

• Doenças tireoidianas: hipertireoidismo (exceto o hipertireoidismo subclínico 

transitório da gestação, diagnosticado através de TSH baixo e T4 livre normal, até 18 semanas 

de gestação) e hipotireoidismo (TSH > 2,5 no primeiro trimestre ou TSH > 3 após o primeiro 

trimestre); 

• Diabetes mellitus pré-gestacional ou gestacional; 

• Epilepsia de difícil manejo, não controlada; 
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• Anemia grave ou anemia leve / moderada sem resposta ao tratamento de prova com 

sulfato ferroso; 

• Doença falciforme; 

• Nefropatias: insuficiência renal, hidronefrose, rins policísticos; 

• Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, outras 

colagenoses); 

• Passado de tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa profunda; 

• Perda gestacional de repetição (três ou mais); 

• Morte fetal inexplicada; 

• Malformações uterinas, miomatose com repercussão na gestação (miomas 

volumosos); 

• Câncer invasor de origem ginecológica ou aqueles que estejam em tratamento ou 

possam repercutir negativamente na gestação; 

• Portadoras de doenças infecciosas, incluindo toxoplasmose aguda, citomegalovírus, 

rubéola durante a gravidez, infecção pelo HIV; 

• Infecção por vírus Zika; 

• USG evidenciando microcefalia ou alterações neurológicas no feto; 

• Portadoras de hepatite B (HBsAg positivo); 

• Passado de cirurgia bariátrica; 

• Placenta prévia total; 

• Incompetência istmocervical (passado de incompetência istimocervical ou suspeita 

diagnóstico na gestação atual); 

• Malformações fetais (gastrosquise, defeitos de tubo neural, onfalocele, cardiopatia; 

• Desvios do crescimento uterino confirmados ao ultrassom como: gestação gemelar; 

polidrâmnio; oligohidrâmnio; crescimento intrauterino restrito (CIUR). 

O serviço de PNAR deve reencaminhar a UBS as gestantes referenciadas 

inadequadamente ao pré-natal de alto risco (em não conformidade com o protocolo), por meio 

de guia de contrarreferência. 

 

4.5.3. Critérios de encaminhamento para Medicina Fetal 

 

• Isoimunização materna; 
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• Malformações fetais graves, após avaliação no pré-natal de alto risco (quando 

necessário, por meio de guia de referência). 

 

4.5.4. Critérios de encaminhamento à Maternidade de Referência (urgência) 

 

• Trabalho de parto; 

• Amniorrexe prematura; 

• Gravidez a partir de 41 semanas; 

• Hemorragia na gestação; 

• Suspeita de pré-eclâmpsia; 

• Suspeita de pielonefrite; 

• Suspeita de tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa profunda; 

• Febre a esclarecer; 

• Instabilidade hemodinâmica; 

• Hiperemese gravídica; 

• Diminuição de movimentação fetal; 

• Bradicardia ou taquicardia fetal; 

• Alteração de bem-estar fetal em exame complementar; 

• Diagnóstico de anencefalia fetal e com o desejo da gestante de interrupção da 

gravidez. 

A UBS deve realizar encaminhamento responsável à Maternidade de Referência. O 

médico deve entregar relatório à gestante e fazer contato com o plantonista da Maternidade 

para comunicar o quadro clínico. Quando necessário, a UBS deve providenciar o transporte da 

gestante para a Maternidade. A Maternidade de Referência deverá receber a gestante, 

independentemente da disponibilidade de vagas. 

 

4.6. Consulta odontológica 

 

Doenças bucais podem gerar problemas gestacionais, como a indução do parto 

prematuro, prejudicando potencialmente a saúde e o desenvolvimento do bebê. A saúde bucal 

deve ser observada na gestante como parte importante do cuidado pré-natal. Melhorar a 

condição de saúde bucal durante a gravidez pode otimizar não somente a saúde geral da 

mulher, mas também contribuir na saúde do bebê. 
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Considerando que a mãe e a família têm papel fundamental nos padrões de 

comportamento apreendidos durante a primeira infância, a realização de ações educativas e 

preventivas com gestantes, além de qualificar a sua saúde, torna-se fundamental para 

introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. A equipe de saúde deve trabalhar de 

forma articulada, encaminhando a gestante para a consulta odontológica ao iniciar o pré-natal.  

Deve-se garantir, ao menos, uma consulta odontológica durante o pré-natal, com 

agendamento das demais, conforme as necessidades individuais da gestante. Para o 

atendimento das gestantes de alto risco, recomenda-se fazer avaliação conjunta do cirurgião-

dentista e médico de família de referência da gestante e, caso necessário, solicitar exames 

específicos para garantir o atendimento seguro. Para as gestantes de risco habiual não é 

necessária “liberação médica” para atendimento. O cirurgião-dentista também poderá acionar 

os profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para matriciamento ou 

consulta conjunta e caso identificada a necessidade de cuidado especializado na área de saúde 

bucal. 

A eSB é responsável pela segurança e pelos cuidados tanto com a mãe quanto com a 

saúde do feto e deve tomar as precauções necessárias no atendimento odontológico conforme 

o trimestre de gestação.  

Gestantes podem e devem ser atendidas na APS, devendo ser inseridas na rotina do 

pré-natal para receberem consultas regulares de manutenção, controle de possíveis focos de 

infecção, tratamento da gengivite, orientação de dieta, controle de placa e acompanhamento 

no território (Quadro 5). 

 As gestantes podem ser atendidas em qualquer período gestacional; entretanto, o 

segundo trimestre é mais indicado por ser uma fase de maior estabilidade. As gestações 

consideradas de alto risco (pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e hipertensão descontrolada) 

devem ser referenciadas para o CEO. 

O primeiro trimestre é o período da embriogênese no qual o feto é mais susceptível à 

influência teratogênica e ao aborto. Sempre que possível, postergar a intervenção 

odontológica para o segundo trimestre. Realizar profilaxia, tratamento periodontal, eliminar 

focos infecciosos e tratamentos restauradores. Avaliar sinais vitais. Atentar aos exames 

hematológicos e glicemia. 

O segundo trimestre é o melhor período para o tratamento odontológico, podendo-se 

realizar: 

 Profilaxia e tratamento periodontal. 
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 Procedimentos restauradores básicos. 

 Endodontias. 

 Cirurgias e exodontias, caso seja necessário. 

No terceiro trimestre, o risco de síncope e hipertensão é maior devido à posição do 

feto, assim como as demandas cardiovasculares. Há maior risco de anemia, eclâmpsia e 

hipertensão. Realizar profilaxia e procedimentos restauradores básicos. Programar as grandes 

reabilitações e cirurgias invasivas eletivas para depois do nascimento do bebê devido ao risco 

de estresse e bacteremia. 

 

Quadro 5 – Esquema de intervenções odontológicas 

Condutas 

 Realizar anamnese e exame clínico visando buscar informações sobre 

possibilidade de riscos na gravidez e período gestacional, características da 

evolução da gestação, existência de alguma doença ou alteração sistêmica 

concomitante, elaborando o melhor plano de tratamento possível. 

 Avaliar sinais vitais antes do atendimento. 

 Evoluir no prontuário da paciente. 

Medicações 

 Anestésicos locais com vasoconstritores são considerados seguros. 

 A mais indicada é a lidocaína a 2%, com epinefrina 1:1000.000 – limite de 3,6 ml 

(2 tubetes) por sessão de atendimento. 

 A prilocaína está contraindicada. 

 Vasoconstritores como felipressina e oxitocina são contraindicados, pois podem 

levar a contrações uterinas. 

 Os analgésicos indicados são: paracetamol ou dipirona. 

 Os antibióticos indicados são das classes: penicilínicos e cefalosporinas. 

 Evitar anti-inflamatórios. 

 

A equipe de saúde poderá organizar atividades educativas com a gestante, como 

grupos operativos. Estes podem auxiliar na desmistificação de alguns mitos quanto ao 

atendimento odontológico e esclarecer dúvidas, o que pode influenciar na maior adesão das 

gestantes à consulta odontológica. O processo de trabalho da equipe deve ser organizado de 

forma a favorecer o acesso da gestante à consulta odontológica, como a agenda compartilhada 
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ou interconsulta. A consulta com a equipe de saúde bucal já deve ser agendada no primeiro 

contato pré-natal da equipe de saúde da família (preferencialmente no momento da 

confirmação da gestação). A equipe de saúde bucal deverá manter vaga aberta na agenda em 

quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da 

família (tais vagas deverão ser ocupadas por outras pessoas caso não sejam por gestantes). 

Um canal de comunicação direto entre as equipes deve ser criado (e-mail, prontuário 

eletrônico, telefone ou outro disponível) para verificar o encaminhamento e retorno, mesmo 

que ambas as equipes estejam no mesmo ambiente físico. O registro das consultas, além do 

prontuário clínico, deverá ser realizado na Caderneta da Gestante. 

 

4.7. Atendimento multiprofissional no pré-natal  

 

A integração entre diversos profissionais da saúde na APS possibilita diferentes 

olhares sobre as práticas do cuidado à saúde materno-infantil, garantindo uma atenção integral 

e aumentando o potencial de resolutividade. A seguir estão listadas as principais atividades 

que devem ser desenvolvidas pelos profissionais da equipe multiprofissional que compõe a 

APS municipal.  

 

4.7.1. Educação Física 

 

 Atendimento Individual 

  Avaliação física de todas as gestantes acompanhadas pela equipe e escolha do 

programa mais adequado a cada fase da gestação, bem como a sua adaptação 

criteriosa às necessidades individuais da gestante. Caso seja observada alguma 

contraindicação para a prática de exercícios físicos durante a avaliação, a 

gestante será encaminhada ao seu médico de referência; 

  Elaboração de um cronograma da gestação e pós-gestação tendo em vista a 

melhora da consciência corporal e condicionamento físico; 

  Orientações para a gestante realizar atividade física em casa. Deverá ser 

prescrito, por escrito, os exercícios a serem realizados, como por exemplo: 

quais alongamentos, exercícios posturais, entre outros; 
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  Orientações individualizadas sobre à volta ao peso adequado na pós-gestação e 

a melhoria da autoestima, promovendo promoção e prevenção à saúde da mãe 

e do bebê; 

  Encaminhamento para o grupo de atividade física; 

 Realizar o planejamento do cuidado com os demais profissionais. 

 

 Atendimento em grupo 

 Grupo próprio para incentivar as gestantes e mães à prática de exercícios 

físicos, ou, em caso de baixa adesão, inserção nos grupos que já existem na 

UBS, para acompanhamento multidisciplinar;  

 Na pós-gestação ensinar as mães a realizar exercícios com os bebês (a partir do 

terceiro mês), para benefício de ambos. 

 

4.7.2. Fisioterapia 

 

 Atendimento Individual 

 Avaliação das gestantes com disfunções agudas, sejam aquelas encaminhadas 

pelo médico ou identificadas nos grupos, tais como: dor lombar aguda, 

incontinência urinária ainda não diagnosticada, dor pélvica, alterações 

circulatórias, cansaço, infecção do trato urinário ou outras demandas que 

surgirem. 

 

 Atendimento em grupo 

  Realizar orientações posturais, de fortalecimento do assoalho pélvico, posições 

para a dilatação e para o nascimento, respiração e técnicas não farmacológicas 

para alívio da dor; 

  Atividades e orientações sobre preparação física, prevenção de complicações 

uroginecológicas no puerpério e pós-parto; 

 É necessária liberação médica para realização de exercícios em grupo. 

Contraindicado para pacientes que apresentem disfunções agudas, avaliadas 

brevemente pela Fisioterapeuta responsável pelo grupo na APS. 
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4.7.3. Fonoaudiologia 

 

 Atendimento Individual 

  Atender na UBS ou domicílio todas as puérperas, com foco na amamentação: 

avaliar a prática e possíveis dificuldades; incentivo ao aleitamento materno; 

orientação e auxílio às gestantes com dúvidas sobre a amamentação; uso de 

bicos, mamadeiras e demais utensílios usados na alimentação do bebê; 

realização de encaminhamentos caso necessário; dentre outras atividades. 

 

 Atendimento em grupo 

  Para todas as gestantes, preferencialmente no terceiro trimestre da gestação, 

com o objetivo de discutir aspectos da amamentação, testes da orelhinha e 

linguinha, exterogestação, blues puerperal, uso de bicos, mamadeiras e demais 

utensílios usados na alimentação do bebê. 

 

4.7.4. Nutrição 

 

 Atendimento Individual 

 Atendimento de todas as gestantes, principalmente as com sobrepeso, 

obesidade, baixo peso, diabetes, hipertensão, excessivo desconforto 

gastrintestinal (náuseas, constipação, azia e gastrite); 

  Realizar plano alimentar individualizado para a gestante, adequado às suas 

condições socioeconômicas e encaminhar para o Serviço Social, caso 

necessário; 

  Realizar avaliação do peso, de acordo com a idade gestacional; 

  Avaliar uso de sulfato ferroso, ácido fólico e outras possíveis suplementações; 

  Orientações individualizadas à puérpera (em conjunto com o educador físico) 

sobre à volta ao peso adequado na pós-gestação e a melhoria da autoestima, 

promovendo promoção e prevenção à saúde da mãe e do bebê. 

 

 Atendimento em grupo 



Versão para consulta pública – Junho/2020 
 

43 
 

  Para todas as gestantes, com o objetivo de acompanhar o estado nutricional, 

fornecer orientações alimentares, incentivar o aleitamento materno, 

exterogestação e golden hour. 

 

4.7.5. Serviço Social 

 

 Atendimento Individual 

  Destinado às gestantes que não aderem ao pré-natal, em situação de 

vulnerabilidade social e gestantes adolescentes; 

 

 Atendimento em grupo 

  Para todas as gestantes e quem ela defina como apoio. Tem como objetivo 

discutir os direitos da mulher, da gestante e planejamento familiar; 

  Abordar a rede de apoio à gestante/puérpera e encaminhar para atendimento 

individual, caso necessário; 

 Promover a visita à maternidade de referência (Fundação Hospitalar Nossa 

Senhora de Lourdes) para todas as gestantes no último trimestre de gestação. 

 

4.7.6. Terapia Ocupacional 

 

 Atendimento Individual 

  Para gestantes com comprometimento da funcionalidade e na realização das 

atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária 

(AIVD). 

 

Atendimento em grupo 

  Para todas as gestantes, abordando os temas: "vínculo afetivo mãe-bebê", 

adaptações possíveis para gestantes com dificuldades em realizar AVD e 

AIVD, alterações das atividades com a chegada do bebê, entre outros. 
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4.7.7. Saúde Mental 

 

 Atendimento Individual 

 Para gestantes que durante avaliação de pré-natal apresentem início de um 

conjunto de sinais e sintomas indicativos de possível sofrimento/transtorno 

mental, associados a outros fatores de risco (transtornos psiquiátricos prévios, 

histórico de transtornos familiares, vulnerabilidade socioafetiva e outros): 

- Distúrbios ansiosos, 

- Pensamentos de ruína, 

- Isolamento social,  

- Prejuízos no exercício de atividades da vida cotidiana,  

- Dificuldades na construção do vínculo afetivo com o bebê. 

 

Atendimento em grupo 

  Participação nos grupos de gestantes das UBS, com temas que envolvem a 

prevenção e promoção da saúde mental: aspectos psicológicos da gestação, 

aspectos psicológicos do pós-parto, depressão pós-parto, dinâmica familiar 

com a chegada do bebê, rede de apoio à gestante/puérpera, o papel do parceiro 

e seus sentimentos, relacionamento com familiares (mãe, sogra, tios, etc.), 

principais medos e inseguranças, dentre outros. 

 

4.8. Imunização  

 

A vacinação durante a gestação tem como objetivo a proteção da gestante e do feto. A 

administração de vacinas de vírus inativados (raiva humana e influenza), de bactérias mortas, 

toxoides (tetânico e diftérico) e de vacinas constituídas por componentes de agentes 

infecciosos (hepatite B) não acarreta qualquer risco para o feto. 

A vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular do adulto) tem o objetivo específico na 

gestação de proteger contra tétano neonatal e coqueluche no recém-nascido. Em relação ao 

componente pertussis (proteção contra coqueluche), o objetivo da vacinação da gestante é 

diminuir a transmissão da mãe para o recém-nascido após o parto e a proteção relativa do 

recém-nascido por meio dos anticorpos maternos via transplacentária. Por isto é que a cada 
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gestação, independentemente do intervalo entre elas, a vacinação deve ser repetida, pois 

aquele feto deve ser protegido por meio da vacinação durante aquela gestação. 

As recomendações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde para 

a vacinação de rotina em gestantes e as situações de condutas para vacinação de gestantes 

com dT e dTpa estão descritas, respectivamente, no Quadro 6 e Quadro 7. 

As vacinas virais vivas que contêm os componentes do sarampo, da rubéola, da 

caxumba e da febre amarela não são recomendadas em situações normais. Contudo, quando 

for alto o risco de ocorrer a infecção natural pelos agentes dessas doenças (viagens a áreas 

endêmicas ou vigência de surtos ou epidemias), deve-se avaliar cada situação, sendo válido 

optar-se pela vacinação quando o benefício for considerado maior do que o possível risco. 

Caso se vacine uma mulher em idade fértil e que não está gestante, deve-se recomendar que, 

caso haja desejo de engravidar, que o faça após, no mínimo, 30 dias após a vacinação. 

Em situações de pós-exposição, a vacina contra raiva humana não é contraindicada 

durante a gestação. Na pré-exposição, a gestante também pode ser vacinada. Entretanto, é 

preferível que ela receba a vacina somente se não puder evitar as situações de possível 

exposição ao vírus rábico. 

Após a vacinação com tríplice viral, recomenda-se evitar a gravidez durante um mês 

(30 dias), apenas por precaução. Se a mulher engravidar antes desse prazo ou se houver 

administração inadvertida durante a gestação, a gestante deverá ser orientada e acompanhada 

pelo serviço de saúde. 

 

Quadro 6 - Recomendações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde 

para vacinação de rotina em gestantes 

Imunobiológico Recomendação Esquema 

Vacina contra influenza 

(fragmentada) 

Gestantes em qualquer 

período gestacional 

Dose única durante a campanha 

anual contra influenza 

Vacina contra hepatite B 

(recombinante) 

Gestantes em qualquer 

período gestacional 

Avaliar o estado vacinal da 

gestante. 

Gestante com confirmação de 

esquema vacinal completo prévio: 

não é necessário vacinar 

novamente.  

Gestante sem confirmação de 

vacinação anterior: vacinar de 

acordo com o esquema proposto. 

Três doses com intervalo de 30 

dias entre a primeira e a segunda e 

de 180 dias entre a primeira e a 
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terceira. 

Vacina dupla do tipo 

adulto - dT (tétano e 

difteria) 

Gestantes em qualquer 

período gestacional 

Vide Quadro 6 - Situações e 

condutas para a vacinação de 

gestantes com dT e dTpa. 

Vacina dTpa (tétano, 

difteria e coqueluche 

acelular) 

Gestantes a partir da 20ª 

semana de gravidez 

Vide Quadro 6 - Situações e 

condutas para a vacinação de 

gestantes com dT e dTpa. 

 

 

Quadro 7 - Situações e condutas para a vacinação de gestantes com dT e dTpa 

Situação Conduta 

Gestantes NÃO vacinadas 

previamente 

Administrar três doses de vacinas contendo 

toxoides tetânico e diftérico com intervalo de 60 

dias entre as doses. Administrar as duas primeiras 

doses de dT e a última dose de dTpa, a partir da 

20ª semana de gestação. 

Gestantes vacinadas com uma dose de 

dT 

Administrar uma dose de dT e uma dose de dTpa 

(a partir da 20ª semana de gestação) com intervalo 

de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. 

Gestantes a partir da 20ª semana de 

gestação, vacinada com duas doses de 

dT 

Administrar uma dose da dTpa. 

Gestantes a partir da 20ª semana de 

gestação, vacinada com três doses de 

dT 

Administrar uma dose da dTpa. 

Gestantes a partir da 20ª semana de 

gestação, vacinada com três doses de 

dT e com dose de reforço há menos de 

cinco anos 

Administrar uma dose da dTpa. 

Gestantes a partir da 20ª semana de 

gestação, vacinada com três doses de 

dT e com dose de reforço há mais de 

cinco anos 

Administrar uma dose da dTpa. 
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5. O PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 

 

O Pré-Natal do Parceiro é uma ferramenta inovadora que busca contextualizar a 

importância do envolvimento consciente e ativo de homens em todas as ações voltadas ao 

planejamento reprodutivo e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação e a melhoria do 

acesso e acolhimento desta população aos serviços de saúde. Esse envolvimento – 

independentemente de ser pai biológico ou não – pode ser determinante para a criação e/ou 

fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis entre eles e suas parceiras e filhos (as).   

Além disso, o envolvimento integral em tudo o que diz respeito à tomada de decisão 

reprodutiva, desde a escolha de ser pai à participação solidária na gestação, no parto, no 

cuidado e na educação das crianças possibilita o rompimento e a transformação, na prática, 

das construções sociais de gênero que, por um lado, direcionam todas as responsabilidades 

relacionadas à reprodução e aos cuidados das crianças às mulheres e, por outro, afastam os 

homens tanto dos compromissos e dos deveres, quanto dos prazeres e dos aprendizados que 

circundam este universo. 

A estratégia Pré-natal do Parceiro pode constituir-se de uma importante “porta de 

entrada positiva” para os homens nos serviços de saúde, aproveitando sua presença nas 

consultas relacionadas à gestação para ofertar exames de rotina e testes rápidos, convidando-

os a participarem das atividades educativas e ao exercício da paternidade consciente, 

buscando a integralidade no cuidado a esta população. 

No momento em que a mulher e/ou pai/parceiro procura o serviço de saúde com a 

suspeita de uma gravidez, deve ser realizado um acolhimento humanizado. Caso ele não possa 

estar presente, deve ser explicada para sua parceira a importância do envolvimento deste.  

Durante o atendimento, é importante que o profissional resgate o histórico deste 

usuário com o tema da paternidade, no sentido de conhecer suas experiências e vivências 

pregressas e expectativas quanto ao desempenho deste importante papel afetivo e social, a fim 

de captar quais são as facilidades e as dificuldades encontradas, dialogando de maneira 

sensível e construindo junto possíveis estratégias de enfrentamento. Talvez não seja logo no 

primeiro encontro que o profissional abordará questões ligadas à intimidade do usuário, mas 

ao longo do processo. 

Independentemente do resultado do teste rápido de gravidez ou do exame laboratorial, 

esse primeiro contato deve ser aproveitado para incorporar o homem nas ações voltadas para 

o cuidado integral à saúde. É oportuno ofertar, já no primeiro contato, os testes rápidos de 
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sífilis, hepatites B e C e HIV e o aconselhamento. Na consulta de retorno, o teste de gravidez 

apresentando resultado positivo, deve-se iniciar a rotina de pré-natal, parto e puerpério do 

parceiro. Esse atendimento deve ser feito pelo médico da ESF ou enfermeiro. O pré-natal do 

parceiro pode ser realizado na mesma ocasião do pré-natal da gestante, ou em outro momento, 

sendo respeitado o desejo do casal, bem como a organização do serviço. 

 O atendimento pré-natal do parceiro é composto por cinco passos: 

 

1º PASSO 

Primeiro contato com postura acolhedora: incentivar a sua participação nas consultas 

de pré-natal e nas atividades educativas, informar que poderá tirar dúvidas e se preparar 

adequadamente para exercer o seu papel durante a gestação, parto e pós-parto. Explicar a 

importância e ofertar a realização de exames. 

 

2º PASSO 

Solicitar os testes rápidos e exames de rotina. O Guia do Pré-Natal do parceiro do 

Ministério da Saúde sugere a solicitação dos seguintes exames para o parceiro:  

 Tipagem sanguínea e Fator Rh (no caso de a mulher ter Rh negativo); 

 Testes rápidos para detecção de sífilis, HIV, hepatites B e C; 

 Hemograma; 

 Lipidograma; 

 Glicemia jejum; 

 Eletroforese da hemoglobina (para detecção da doença falciforme). 

Durante a consulta também deve ser realizada a aferição de Pressão Arterial, a 

verificação de peso/altura e cálculo de IMC, bem como o encaminhamento à consulta 

odontológica. 

Caso seja detectada alguma alteração em algum desses exames, o pai/parceiro deve ser 

ter o acesso ao tratamento na UBS. 

 

3º PASSO 

Vacinar o pai/parceiro conforme a situação vacinal encontrada. O pai/parceiro, durante 

o acompanhamento do período gestacional, deve atualizar o seu Cartão da Vacina e buscar 

participar do processo de vacinação de toda família, em especial da gestante e do bebê. 

As vacinas preconizadas pelo calendário nacional de vacinação são: 
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1) Hepatite B - 3 doses (a depender da situação vacinal anterior) 

2) Febre Amarela – 1 dose (a depender da situação vacinal anterior) 

3) Dupla Adulto (dT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos 

4) Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – Verificar a situação vacinal 

anterior, se nunca vacinado: receber 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos); 

 

4º PASSO 

Toda a consulta é uma oportunidade de escuta e de criação de vínculo entre os homens 

e os profissionais de saúde, propiciando o esclarecimento de dúvidas e orientação sobre temas 

relevantes, tais como relacionamento com a parceira, atividade sexual, gestação, parto e 

puerpério, aleitamento materno, prevenção da violência doméstica, etc. 

Seguem algumas sugestões de atividades educativas com temas voltados para o 

público masculino: 

 Orientação de hábitos saudáveis, como: prática de atividades físicas regulares, 

alimentação balanceada e saudável, diminuição ou fim do consumo de bebida 

alcoólica, cigarro e outras drogas; 

 Realização de palestras e rodas de conversa com a população masculina, 

abordando temas como: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem; gênero, socialização masculina e impactos para a vida de homens, 

mulheres e crianças; sexualidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 

paternidade, como ser um pai/parceiro presente; prevenção de acidentes e de 

violência entre a população masculina, dentre outros. 

É importante lembrar que o envolvimento do pai/parceiro pode acontecer mesmo 

quando ele e a gestante não estiverem em um relacionamento afetivo. Para isso, é importante 

conversar com a gestante e saber se ela deseja que ele participe desse momento. Caso ela não 

deseje, é importante respeitar a sua decisão e perguntar se ela quer que outra pessoa a 

acompanhe nesse processo. 

 

5º PASSO 

 Esclarecer sobre o direito da mulher a um acompanhante no pré-parto, parto e 

puerpério e incentivar o pai a conversar com a parceira sobre a possibilidade da sua 

participação nesse momento. Dialogar com os futuros pais sobre a relevância de sua 

participação nesses momentos, dando exemplos do que ele poderá fazer, como: ser encorajado 
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a clampear o cordão umbilical em momento oportuno, levar o recém-nascido ao contato pele a 

pele, incentivar a amamentação, dividir as tarefas de cuidados da criança com a mãe, etc.  

Além disso, o (a) profissional deve mostrar ao futuro pai que ao participar do parto, 

ele pode ajudar a: garantir um melhor atendimento para a sua parceira, reduzindo com isso a 

possibilidade de eventuais situações de violência obstétrica e/ou institucional; estimular o 

parto normal; diminuir a duração do trabalho de parto; diminuir o medo, a tensão e, 

consequentemente, aliviar a dor; aumentar a sensação de prazer e satisfação no parto; 

diminuir a ocorrência de depressão pós-parto; favorecer o aleitamento materno; fortalecer o 

vínculo entre pai/parceiro, mãe e bebê. 

O atendimento ao pré-natal do parceiro deverá ser registrado no prontuário do paciente 

e também na caderneta da gestante, que tem uma parte específica para isso no seu final. 
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6. PREPARO PARA O PARTO 

 

O nascimento é um momento único e especial na vida das mulheres e das famílias. Por 

ser, na maioria das vezes, um processo saudável, os profissionais de saúde desempenham o 

importante papel de promotores e facilitadores desta vivência, para mulheres e bebês.  

Durante o trabalho de parto, a mulher deve se sentir segura e protegida por todos 

aqueles que a cercam. Deve sentir que está sendo compreendida e acolhida e que participará 

ativamente do processo do trabalho de parto e parto. Os procedimentos institucionais devem 

ser oferecidos de acordo com as necessidades individualizadas (físicas, sociais e psicológicas) 

da mulher e seu filho, estimulando seu protagonismo. A presença de um acompanhante que 

lhe ofereça apoio e suporte durante o trabalho de parto, parto e após o parto é fundamental. As 

decisões devem ser compartilhadas com ela. A família é uma unidade e não deve ser separada 

em nenhum momento. 

Este é o conceito de humanização na assistência obstétrica. Todas as gestantes devem 

ser orientadas, durante o pré-natal, que têm direito às boas práticas na assistência obstétrica, a 

terem acompanhante de livre escolha, ao apoio de doulas, de usarem técnicas não 

farmacológicas ou farmacológicas de alívio da dor, de não serem separadas de seus filhos e de 

serem informadas e consultadas sobre todas as intervenções no processo fisiológico de 

parturição. 

 
6.1. Promoção do parto normal 

 

Durante o acompanhamento pré-natal toda mulher deve ser orientada sobre os 

benefícios do parto normal. A cesariana (extração fetal cirúrgica) só deve ser realizada com 

indicação precisa, pois, quando realizada expõe a mulher e o bebê a riscos aumentados. 

 A mulher brasileira está inserida num contexto sociocultural que difunde o parto 

cirúrgico como se este fosse o mais seguro para ela e seu bebê e isto acaba se tornando uma 

crença para muitas famílias. O acompanhamento pré-natal é uma oportunidade de informação 

e mobilização para a mudança. A cultura do bom parto deve ser motivada, em cada consulta 

de pré-natal, em cada diálogo da gestante com profissionais de saúde, em atividades 

educativas, em grupos, em visitas domiciliares e demais oportunidades. 
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Benefícios do parto normal 

 A recuperação após o nascimento do bebê é mais rápida, facilitando o cuidado 

com o bebê após o parto;  

 As complicações são menos frequentes, favorecendo o contato pele a pele 

imediato com o bebê e o aleitamento;  

 A perda de sangue e a possibilidade de infecção são menores;  

 A dor após o parto é menor que em relação à cesariana;  

 A amamentação é mais fácil;  

 Processo fisiológico, natural; 

 Ocorrem menos problemas respiratórios para o bebê;  

 Existe menor chance de o bebê nascer prematuro;  

 O tempo de internação no hospital é menor; 

 Menor risco de complicações na próxima gravidez, tornando o próximo parto 

mais rápido e fácil; 

 Na maioria das vezes, o bebê vai direto para o colo da mãe;  

 Passar pelo trabalho de parto é muito importante para o bebê, ele nasce no 

tempo certo, seus sistemas e órgãos são estimulados para a vida por meio das 

contrações uterinas e da passagem pela vagina; 

 Para o bebê: menor chance de, na vida adulta, ter doenças como obesidade, 

hipertensão, asma e diabetes. 

 

Riscos da cesariana 

 Complicações da anestesia e da cirurgia;  

 Mais dor e dificuldade para andar e cuidar do bebê após a cirurgia; 

 Maior risco de hemorragia, infecção e lesão de outros órgãos;  

 Hospitalização prolongada; 

 Maior chance de retirada do bebê do útero ainda prematuro e de internação do 

bebê;  

 Problemas em futuras gestações: ruptura do útero, placenta mal posicionada ou 

que não desprende do útero; 

  Separação da mãe-bebê nas primeiras horas após o parto e demora na descida 

do leite materno; 



Versão para consulta pública – Junho/2020 
 

53 
 

 Mais riscos de o bebê desenvolver alergias e problemas respiratórios na idade 

adulta; 

 Mais riscos do bebê de ter febre, infecção, hemorragia e interferência no 

aleitamento. 

 

Indicações reais de cesariana 

 Prolapso de cordão - com dilatação não completa; 

 Descolamento da placenta fora do período expulsivo; 

 Placenta prévia parcial ou total; 

 Ruptura de vasa prévia; 

 Apresentação córmica (situação transversa); 

 Herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de 

parto. 

 

 Não se constituem indicações de cesariana 

 Gestante adolescente; 

 Presença de quadro de anemia; 

 Baixa estatura materna; 

 Bebê alto, não encaixado antes do início do trabalho de parto; 

 Macrossomia; 

 Ameaça de parto prematuro; 

 Amniorrexe prematura; 

 Cesárea anterior; 

 Circular de cordão umbilical; 

 Diabetes gestacional; 

 Desproporção cefalopélvica sem sequer a gestante ter entrado em trabalho de 

parto e antes da dilatação de 8 a 10 cm; 

 Trabalho de parto prematuro; 

 Pressão arterial alta ou baixa; 

 Grau da placenta; 

 Polidrâmnio ou oligodrâmnio; 

 Infecção urinária; 
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 Presença de grumos no líquido amniótico; 

 Gravidez prolongada; 

 Falta de dilatação antes do trabalho de parto. 

 

 Situações especiais em que a conduta deve ser individualizada 

 Apresentação pélvica; 

 HIV/aids; 

 Duas ou mais cesáreas anteriores. 

 

 Situações que podem acontecer, porém frequentemente são diagnosticadas de forma 

equivocada 

 Desproporção cefalopélvica (o diagnóstico só é possível intraparto); 

 Sofrimento fetal agudo (frequência cardíaca fetal não tranquilizadora); 

 Parada de progressão que não resolve com as medidas habituais. 

 

Condutas contraindicadas de rotina de assistência ao parto 

 Lavagem intestinal; 

 Episiotomia; 

 Manobra de Kristeller (consiste na aplicação de pressão na parte superior do 

útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê); 

 Soro com ocitocina; 

 Raspagem dos pelos pubianos; 

 Jejum; 

 Imobilização durante o trabalho de parto; 

 Romper a bolsa de líquido amniótico. 

 

6.2. Plano de parto 

 

O plano de parto é uma lista de itens relacionados ao parto, sobre os quais a gestante 

pensou e refletiu. Isto inclui a escolha do(s) seu(s) acompanhante(s), os procedimentos que 

deseja e quais prefere evitar. Funciona como uma carta, onde a gestante diz como prefere 

passar pelas diversas fases do trabalho de parto e como deseja que seu bebê seja cuidado após 

o nascimento. 
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Entretanto, o maior valor do plano de parto é justamente propiciar uma maior reflexão 

e compreensão sobre os cuidados obstétricos. É um exercício que leva informação à mulher, 

fazendo com que ela esteja mais bem preparada para conversar com o profissional técnico que 

a acompanha no pré-natal e no parto. Não se trata, portanto, de uma lista de exigências, mas 

de um ponto de partida para a conversa. 

Na caderneta da gestante, entregue na primeira consulta de pré-natal, há um espaço 

destinado para a gestante preencher o plano de parto. Ele deverá ser preenchido pela gestante 

durante o pré-natal (em uma consulta ou durante uma atividade educativa) e conhecido pelo 

parceiro/marido, equipe de assistência na maternidade e, caso desejo da mulher, pela família.  

 

6.3. Identificação do trabalho de parto 

 

 A presença de contrações sintomáticas no fim da gravidez pode levar ao falso 

diagnóstico de trabalho de parto, acarretando várias visitas ao hospital, frustração e 

desconforto para a mulher. Durante o acompanhamento pré-natal, a gestante deve ser 

orientada sobre como reconhecer a fase ativa do trabalho de parto e quais os sintomas que 

sinalizam a necessidade de procurar avaliação clínica. Ter este conhecimento irá reduzir a 

chance de admissão hospitalar precoce e a ansiedade materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Preparo para o Aleitamento Materno 

  

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação 

profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

Orientações às gestantes sobre o momento de se dirigir à maternidade no provável dia 

do nascimento do bebê: 

 

• Reconhecimento da fase ativa do trabalho de parto: contrações rítmicas e regulares 

com intervalo menor que 5 minutos entre elas. As mulheres e seus familiares devem ser 

orientados sobre a diferença entre fase latente e fase ativa do trabalho de parto. A fase 

latente pode durar horas ou até dias, com contrações irregulares e pouco dolorosas. Na fase 

ativa, entretanto, as contrações apresentam intervalo progressivamente menor com 

intensidade dolorosa progressivamente maior. A mulher não sente alívio da dor com banho 

de chuveiro e não se sente confortável deitada; 

• Ruptura da bolsa das águas: As mulheres e suas famílias devem ser orientadas que a 

rotura de membranas não constitui uma emergência, mas que sempre que houver suspeita 

de perda de líquido amniótico pelos genitais deve-se dirigir a uma maternidade para uma 

avaliação obstétrica. 
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habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e desenvolvimento cognitivo e 

emocional, em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica 

da mãe. 

 O leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento ótimo 

da criança e é capaz de suprir, sozinho, as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 

seis meses de vida e continua sendo importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida. 

 Por meio do leite materno são transferidos da mãe para o bebê anticorpos e 

imunoglobulinas, como também fatores antibacterianos e antiviróticos, o que confere ao bebê 

proteção contra infecções. O aleitamento materno é considerado, portanto, a primeira 

imunização da criança. Está relacionado dessa forma com a redução da mortalidade infantil e 

na primeira hora de vida pode ser um fator de proteção contra mortes neonatais. Há fortes 

evidências de que o leite materno protege contra diarreia, infecções respiratórias, diminui o 

risco de alergias, e, em longo prazo, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e 

obesidade. A associação entre o aleitamento materno e redução na prevalência de câncer de 

mama já está bem estabelecida. Estima-se que a cada 12 meses de duração de amamentação, o 

risco de desenvolver a doença diminui 4,3%. A amamentação é uma forma especial de 

comunicação entre mãe e bebê, fortalecendo os laços afetivos entre eles. 

 Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em grupo, quer seja no atendimento 

individual, é importante dialogar com as mulheres, abordando os seguintes aspectos: 

• Planos da gestante com relação à alimentação da criança; 

• Experiências prévias, mitos, crenças, medos, preocupações e fantasias relacionadas 

com o aleitamento materno; 

• Importância do aleitamento materno; 

• Vantagens e desvantagens do uso de leite não humano; 

• Importância da amamentação logo após o parto, do alojamento conjunto e da técnica 

(posicionamento e pega) adequada na prevenção de complicações relacionadas à 

amamentação; 

• Possíveis dificuldades na amamentação e meios de preveni-las (muitas mulheres 

“idealizam” a amamentação e se frustram ao se depararem com a realidade); 

• Comportamento normal de um recém-nascido; 

• Vantagens e desvantagens do uso de chupeta, mamadeira, sucção digital e descrição 

de hábitos orais deletérios. 
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6.5. Cuidados com as mamas durante o pré-natal 

 

 Não existe preparos ou procedimentos especiais com as mamas durante a gravidez. O 

importante é esclarecer a gestante sobre a anatomia da mama e sua fisiologia, como também 

as modificações da mama lactante no puerpério, as fases da apojadura, ingurgitamento 

fisiológico, mudanças na composição do leite materno (colostro/leite de transição/maduro). 

Iniciar a orientação quanto à pega correta da mamada já durante o pré-natal. 

 O uso de sutiã deve ser encorajado e este deve sustentar as mamas por inteiro e de 

forma confortável. O sutiã não deve apertar as mamas. 

 Orientar a gestante sobre a exposição ao sol da região areolar durante 

aproximadamente 15 minutos por dia, antes das 10 horas da manhã ou após as 16 horas. 
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7. INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

DURANTE O PRÉ-NATAL 

 

7.1. Vômitos na gestação 

 

  A ocorrência de náuseas e vômitos ocasionais até cerca de 14 semanas de gestação 

configura quadro de êmese gravídica e é considerada normal. Sua forma grave, a hiperemese 

gravídica, ocorre em 0,3 a 2% das gestações e se caracteriza por vômitos incoercíveis, 

desidratação, oligúria, perda de peso e distúrbios metabólicos. Pode ocasionar, nos casos 

graves, insuficiência hepática, renal e neurológica. 

 Orientações nutricionais, apoio psicológico e ações educativas desde o início da 

gravidez podem evitar os casos mais complicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas situações de êmese persistente, o profissional de saúde deve prescrever drogas 

antieméticas, por via oral ou intravenosa, além de hidratação. A droga padronizada na 

Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para prescrição e utilização na Atenção 

Primária é a Metoclopramida 4mg/mL – solução oral, que deve ser prescrita na dose de 10 mg 

via oral até de 8/8h (prescrição médica ou de enfermagem) ou Cloridrato de Metoclopramida 

5 mg/mL - solução injetável (somente com prescrição médica) ou Dimenidrinato 50 mg + 

piridoxina 50 mg - solução injetável 1 mL (somente com prescrição médica).  

 Agendar consulta médica ou referir a gestante ao pré-natal de alto risco em caso de 

vômitos frequentes refratários às medidas citadas, pois podem provocar distúrbios 

metabólicos, desidratação, perda de peso, tontura, sonolência e desmaio. 

 

Oriente a gestante a: 

 

 Consumir uma dieta fracionada (6 refeições leves ao dia); 

 Evitar frituras, gorduras e alimentos com cheiros fortes ou 

desagradáveis; 

 Evitar líquidos durante as refeições, dando preferência à 

sua ingestão nos intervalos; 

 Ingerir alimentos sólidos antes de se levantar pela manhã, 

como bolacha de água e sal; 

 Ingerir alimentos gelados. 
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7.2. Síndromes hipertensivas 

 

 As síndromes hipertensivas constituem uma das principais causas de 

morbimortalidade materna e perinatal e associam-se a um risco aumentado de hemorragia, 

insuficiência renal aguda, descolamento prematuro de placenta, crescimento intrauterino 

restrito, prematuridade e óbito fetal. 

 Define-se hipertensão na gravidez como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 

140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em pelo menos duas 

aferições, após intervalo de repouso de quinze minutos. A pressão diastólica deve ser 

identificada pela fase V de Korotkoff. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 110 mmHg configuram hipertensão grave. 

 As síndromes hipertensivas dividem-se em quatro categorias na gestação: hipertensão 

arterial crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta à 

hipertensão crônica. A classificação, diagnóstico e conduta nas síndromes hipertensivas da 

gestação estão descritos no Quadro 8. 

 Considera-se como proteinúria positiva um resultado maior ou igual a 300 mg em 

urina de 24 horas ou um resultado de 1+ no exame de urina rotina. 

 Os critérios de gravidade para pré-eclâmpsia e os anti-hipertensivos que podem ser 

utilizados na gestação e puerpério são descritos, respectivamente, no Quadro 9 e Quadro 10. 

 Na gestante hipertensa crônica, recomenda-se estimular a prática de atividade física 

aeróbica (caminhada, hidroginástica) com moderação, duas a três vezes por semana. O 

profissional de saúde também deve orientar a gestante quanto à alimentação saudável. 

Gestantes hipertensas crônicas com bom controle pressórico (pressão arterial menor ou igual a 

140/90 mmHg), sem uso de anti-hipertensivo, serão acompanhadas pelo ginecologista da 

unidade, em conjunto com a equipe de Saúde da Família. Gestantes hipertensas crônicas em 

uso de anti-hipertensivo devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco.  

As opções de uso de anti-hipertensivos orais são as mesmas apresentadas para as 

gestantes portadoras de HAS crônica ou preexistente. A metildopa é a droga preferida por ser 

a mais bem estudada e por não haver evidência de efeitos deletérios para o feto. Outros 

antagonistas de canais de cálcio, como nifedipino, anlodipino e verapamil, podem ser 

considerados drogas alternativas. Os betabloqueadores são considerados seguros na gravidez, 

embora se atribua a eles redução no crescimento fetal. Na pré-eclâmpsia, a prescrição de 

diuréticos é geralmente evitada; porém, os tiazídicos podem ser continuados em gestantes 
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com HAS crônica, desde que não promovam depleção de volume. Os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina e os antagonistas do receptor de angiotensina II são 

contraindicados durante a gestação e devem ser suspensos imediatamente após o diagnóstico 

de gestação. 

Para gestantes com pré-eclâmpsia, com quadro estabilizado, sem necessidade de parto 

imediato, está indicado tratamento anti-hipertensivo por via oral. Recomenda-se NÃO 

prescrever anti-hipertensivo para gestantes com HAS com valores de PA < 150/100 mmHg 

associada à pré-eclâmpsia ou à hipertensão crônica. Não há comprovação de benefícios para a 

mãe ou para o feto, exceto redução do risco de HAS grave, que é considerado insuficiente 

diante da exposição do feto ao risco potencial de comprometimento de seu crescimento. Em 

relação à HAS crônica, recomenda-se o início ou a reinstituição do tratamento medicamentoso 

com PA sistólica > 150 mmHg e PA diastólica de 95 a 99 mmHg ou sinais de lesão em órgão-

alvo. Para gestantes portadoras de HAS crônica que estão em uso de anti-hipertensivos e com 

PA < 120/80 mmHg, recomenda-se reduzir ou mesmo descontinuar o tratamento. Em caso de 

crise hipertensiva (pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica maior ou igual a 110 mmHg), independentemente da idade gestacional, encaminhar 

a gestante para avaliação na Maternidade de referência. 

 Gestantes com suspeita de pré-eclâmpsia devem ser, inicialmente, encaminhadas à 

Maternidade de referência, para propedêutica materna e fetal e definição do diagnóstico. Após 

definição do diagnóstico na maternidade, gestantes com pré-eclâmpsia sem critérios de 

gravidade retornarão a UBS e deverão ser encaminhadas para acompanhamento em pré-natal 

de alto risco (prioridade alta). Gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia com critérios de 

gravidade permanecerão internadas até o parto. 

 A eclâmpsia (convulsão) configura emergência, sendo necessário acionar a 

ambulância da UPA ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para 

transferência imediata à Maternidade de referência. Nestes casos, recomenda-se manter as 

vias aéreas livres para reduzir o risco de aspiração, oxigenação por cateter nasal ou máscara e 

puncionar acesso venoso calibroso. 

 A identificação de pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica maior ou igual a 110 mmHg no puerpério (até 42 dias pós-parto) indica o 

encaminhamento à maternidade de referência para avaliação e propedêutica laboratorial. 

 A persistência de hipertensão arterial (140/90 mmHg) 12 semanas após o parto 

configura hipertensão arterial crônica. 
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Quadro 8 - Classificação, diagnóstico e conduta nas síndromes hipertensivas da gestação 

Diagnóstico Características Conduta 

Hipertensão 

arterial 

crônica 

Pressão arterial maior ou 

igual a 140/90mmHg 

previamente à gestação ou 

detectada antes da 20ª semana 

de gestação. 

Gestantes em uso de anti-hipertensivo: encaminhar 

ao pré-natal de alto risco. 

Gestantes com níveis pressóricos menores ou iguais 

a 140/90mmHg, sem uso de anti-hipertensivos: 

acompanhamento na UBS (ginecologias + eSF); 

aferir pressão 2 a 3 vezes por semana e avaliar 

necessidade de diminuição do intervalo entre as 

consultas. 

Deve-se solicitar na primeira consulta de pré-natal, 

além dos exames de rotina, proteinúria de 24 horas, 

eletrocardiograma (ECG) e creatinina. 

Hipertensão 

gestacional 

Hipertensão após a 20ª 

semana de gestação, não 

associada à proteinúria.  

Acompanhamento na UBS (ginecologias + eSF) 

com os seguintes cuidados: medir pressão arterial 

diariamente, reduzir intervalo entre as consultas (no 

máximo 7 dias), orientar sobre sinais de alerta 

(cefaleia, escotomas, epigastralgia, dor em 

hipocôndrio, dispneia). 

Pré-eclâmpsia Hipertensão após a 20ª 

semana de gestação com 

proteinúria positiva (≥ 300mg 

em 24 horas ou ≥ 1+ em fita). 

Na ausência de proteinúria, 

hipertensão de início súbito 

associada a qualquer um dos 

critérios: plaquetas < 

100.000, creatinina maior que 

1,1mg/dL ou duas vezes a 

concentração de creatinina na 

ausência de doença renal, 

transaminases duas vezes o 

valor normal, edema 

pulmonar, sintomas ou 

alterações visuais. 

Encaminhar a gestante inicialmente à Maternidade 

de referência para avaliação, propedêutica materna 

e fetal e definição do diagnóstico. 

Após definição do diagnóstico na maternidade, 

gestantes com pré-eclampsia sem critérios de 

gravidade retornarão a UBS e deverão ser 

encaminhadas para acompanhamento em PNAR 

(prioridade alta). 

Gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia com 

critérios de gravidade permanecerão internadas até 

o parto. 
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Eclâmpsia Presença de convulsões em 

gestantes com pré-eclampsia. 

Encaminhamento à Maternidade (emergência). 

Manter vias aéreas livres, oxigenação e puncionar 

acesso venoso calibroso. 

Pré-eclampsia 

sobreposta à 

hipertensão 

crônica 

Aparecimento de proteinúria 

após a 20ª semana de 

gestação em gestantes 

hipertensas crônicas ou 

gestantes hipertensas crônicas 

com proteinúria antes da 20ª 

semana de gestação e que 

apresentam: descontrole 

pressórico com necessidade 

de aumento progressivo de 

doses de anti-hipertensivos, 

manifestação súbita de sinais 

ou sintomas, como aumento 

de enzimas hepáticas duas 

vezes o valor de referência, 

plaquetas < 100.000, dor em 

hipocôndrio direito ou 

cefaleia, edema ou congestão 

pulmonar, desenvolvimento 

de insuficiência renal 

(creatinina > 1,1mg/dL na 

ausência de outra doença 

renal), aumento súbito da 

proteinúria. 

Encaminhar a gestante inicialmente à Maternidade 

de referência para avaliação, propedêutica materna 

e fetal e definição do diagnóstico. 

Após definição do diagnóstico na maternidade, 

gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia com 

critérios de gravidade sobreposta à hipertensão 

crônica permanecerão internadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 - Critérios de gravidade para pré-eclâmpsia8 

Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior ou 

igual a 110mmHg em duas ocasiões, com intervalo de quatro horas entre as duas medidas. Pode-

se considerar intervalo de 15 minutos entre as duas medidas. 

Trombocitopenia (plaquetas < 100.000). 

Disfunção hepática: elevação de transaminases (duas vezes o valor normal), dor intensa em 

                                                        
8 Qualquer um destes achados configura pré-eclampsia com critérios de gravidade. 
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hipocôndrio direito ou dor epigástrica não responsiva a medicação. 

Insuficiência renal progressiva (creatinina maior que 1,1 mg/dL ou duas vezes a concentração 

sérica na ausência de outra doença renal). 

Edema pulmonar. 

Distúrbios cerebrais ou visuais. 

Quadro 10 - Anti-hipertensivos que podem ser utilizados na gestação e puerpério9 

Medicamento Dose inicial / via de 

administração / intervalo 

Dose máxima  

Metildopa 250 mg – comprimido 01 comprimido, via oral, 8/8h 500 mg 6/6h 

Nifedipino 20 mg – comprimido de 

liberação prolongada 

01 comprimido, via oral, 

12/12h 

20 mg 4/4h 

Besilato de Anlodipino 5 mg – 

comprimido 

01 comprimido, via oral, 

24/24h 

10 mg 24/24h 

Cloridrato de Hidroclorotiazida 25 mg – 

comprimido 

01 comprimido, via oral, 

24/24h 

50 mg 24/24h 

Cloridrato de Propranolol 40 mg – 

comprimido 

01 comprimido, via oral, 

12/12h 

40 mg 8/8h 

Captopril 25 mg- comprimido (apenas no 

puerpério) 

25 mg/dose (2 a 3 vezes ao 

dia)  

75 mg 

Losartana potássica 50 mg – comprimido 

(apenas no puerpério) 

50 mg, via oral, 24/24h 100 mg 

 

7.3. Asma 

 

 A asma é a doença pulmonar mais comum na gestante. Durante a gravidez, 

aproximadamente um terço das mulheres asmáticas apresentam piora do quadro, um terço 

apresentam melhora e um terço permanecme com a asma inalterada. A classificação e o 

manejo da asma de acordo com a gravidade durante a gestação estão descritos no Quadro 11. 

 A Budesonida 50 mcg/dose - suspensão para inalação nasal é o anti-inflamatório 

esteroidal inalatório de preferência na gestação. O dipropionato de Beclometasona 200 

mcg/dose - aerossol oral- ou 50 mcg/dose apresenta baixo risco fetal e pode ser usada caso a 

budesonida não esteja disponível. 

                                                        
9 Prescrição somente por médicos (as). 



Versão para consulta pública – Junho/2020 
 

64 
 

 Gestantes com diagnóstico de asma intermitente serão acompanhadas na UBS, pelo 

ginecologista da unidade, em conjunto com a equipe de Saúde da Família. Gestantes com 

diagnóstico de asma persistente, em uso crônico de medicação, deverão ser encaminhadas ao 

pré-natal de alto risco. 

 A crise de asma na gestante deve ser tratada da mesma forma que na não gestante. A 

saturação materna de oxigênio deve ser mantida acima de 95% para que não haja hipoxemia 

fetal. O salbutamol é o β2-agonista de curta duração mais utilizado. 

 

Quadro 11 - Classificação e manejo da asma de acordo com a gravidade durante a gestação10 

Gravidade Asma leve 

intermitente 

Asma leve 

persistente 

Asma moderada 

persistente 

Asma grave 

Controle 

geral 

Bem controlada Parcialmente 

controlada 

Parcialmente 

controlada 

Não controlada 

Classificação Sintomas ≤ 2 

vezes por 

semana. 

 

Sintomas 

noturnos ≤ 2 

vezes por mês. 

 

 VEF1 ≥ 80% do 

predito, variação 

VEF1 < 20%. 

Sintomas > 2 vezes 

por semana, mas 

não diários. 

 

 Sintomas noturnos 

> 2 vezes por mês. 

 

 VEF1 80% do 

predito, variação 

20-30%. 

Sintomas diários. 

 

Sintomas 

noturnos > 1 vez 

por semana. 

 

VEF1 > 60% do 

predito, variação 

> 30%. 

 

Necessidade de 

medicação regular 

para controle dos 

sintomas. 

Sintomas contínuos. 

 

Sintomas noturnos 

frequentes. 

 

VEF1 ≤ 60% do 

predito, variação > 

30%. 

 

 Necessidade de 

corticoide oral para 

controle dos sintomas. 

Manejo Nenhum 

medicamento 

diário. 

 

β2-agonista de 

curta duração 

(salbutamol), 

quando 

necessário. 

Corticoide 

inalatório 

(budesonida ou 

beclometasona) de 

baixa dose. 

Corticoide 

inalatório de 

baixa dose e β2- 

agonista de longa 

duração 

(formoterol, 

salmeterol) 11  ou 

corticoide 

inalatório de 

Corticoide inalatório de 

alta dose e β2-agonista 

de longa duração e 

corticoide oral, se 

necessário. 

                                                        
10 Manejo médico. 
11 Medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica (disponibilizado pelo Estado). 
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média dose e β2-

agonista de longa 

duração, se 

necessário. 

 

7.4. Diabetes mellitus 

 

 Os critérios para diagnóstico de diabetes mellitus durante a gestação são controversos 

e não existe, até o momento, consenso na literatura internacional quanto ao melhor critério a 

ser utilizado. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima decidiu adotar o critério da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2013, descrito na Figura 2 e Figura 3. 

 A glicemia de jejum deve ser solicitada na primeira consulta de pré-natal. Se for 

menor que 92mg/dL, deve ser solicitado o teste oral de tolerância à glicose (GPD 1 e 2 horas 

após 75g de dextrosol) entre 24 e 28 semanas de gestação. Se glicemia de jejum alterada (≥ 

92mg/dL) antes de 24 semanas de gestação recomenda-se repetir a glicemia de jejum 

imediatamente, com orientações sobre o tempo correto de jejum (8 a 10 horas) para coleta do 

exame, não orientando dieta com restrição de carboidratos entre os dois exames. Nova 

glicemia entre 92 e 125 mg/dL é diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e a gestante deve 

ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, além de receber orientações dietéticas. Se a 

glicemia de jejum realizada antes de 24 semanas for maior ou igual a 126mg/dL, recomenda-

se repetir a glicemia de jejum imediatamente, com orientações sobre o tempo correto de jejum 

(8 a 10 horas) para coleta do exame, não orientando dieta com restrição de carboidratos entre 

os dois exames. Nova glicemia entre 92 e 125 mg/dL é diagnóstico de diabetes mellitus 

gestacional e a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, além de receber 

orientações dietéticas. Nova glicemia de jejum maior ou igual a 126mg/dL caracteriza 

diabetes mellitus de diagnóstico na gravidez. Nestes casos, a gestante deve ser encaminhada 

ao pré-natal de alto risco (prioridade altíssima), além de receber orientações dietéticas. 

 Nos casos de glicemia de jejum alterada antes de 24 semanas de gestação, deve ser 

garantido retorno em uma semana para avaliação do resultado da nova glicemia. 

 Recomenda-se realizar o teste oral de tolerância à glicose (GPD 1 e 2 horas após 75g 

de dextrosol) entre 24 e 28 semanas de gestação em todas as gestantes que apresentaram 

glicemia de jejum normal no início da gestação. Qualquer valor alterado (jejum: ≥ 92mg/dL 

ou 1 hora: ≥180mg/dL ou 2 horas: ≥ 153mg/dL) é diagnóstico de diabetes mellitus gestacional 

e a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, com orientações dietéticas. 
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Glicemia de jejum maior ou igual a 126mg/dL ou glicemia 2 horas após 75g de dextrosol 

maior ou igual a 200mg/dL caracterizam diabetes mellitus de diagnóstico na gravidez. Nestes 

casos, a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco (prioridade altíssima), além 

de receber orientações dietéticas. 

 No momento do diagnóstico de diabetes mellitus, o médico ou enfermeiro deverá 

prescrever glicosímetro e tiras para medidas de glicemia capilar, conforme Protocolo 

Municipal de Automonitoramento da Glicemia Capilar. 

 Todas as gestantes com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional deverão ser 

reclassificadas no puerpério, estando indicada a realização de glicemia de jejum e GPD 2 

horas após 75g de dextrosol 42 dias após o parto. A interpretação dos exames é semelhante à 

utilizada para o diagnóstico de diabetes. 

 

Figura 2 - Diagnóstico de diabetes mellitus antes de 24 semanas 

 
Fonte: Protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte (2016) 
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Figura 3 - Diagnóstico de diabetes mellitus entre 24 e 28 semanas 

 
Fonte: Protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte (2016) 

 

 

7.5. Sangramento Vaginal na Gravidez 

 

7.5.1. Na primeira metade da gravidez 

 

 Qualquer sangramento vaginal durante a gestação deve ser considerado anormal. 

Identificar a origem do sangramento é primordial para a conduta adequada. O exame 

especular e toque são imprescindíveis para avaliação dos sangramentos que ocorrem na 

primeira metade da gravidez, que têm como principais causas o abortamento, a gravidez 

ectópica e a doença trofoblástica gestacional. Outras causas de sangramento genital no 

primeiro trimestre são: lesões no colo uterino (pólipos, cervicites, câncer) e traumatismos ou 

lacerações em vulva e vagina. 

 Caso a gestante seja Rh negativo, o médico/ginecologista deverá encaminhá-la à 

Maternidade de Referência para administração de imunoglobulina anti-Rh, exceto se o 

sangramento for secundário a lesões de colo uterino, traumatismos ou lacerações de vulva ou 

vagina. A imunoglobulina anti-Rh não está disponível para administração nas UBS. 

 

7.5.1.1.  Abortamento 

 

 Abortamento é a interrupção da gestação antes de 20 semanas ou com peso fetal 

menor que 500g. O diagnóstico diferencial entre as formas clínicas de abortamento e a 

conduta em cada caso estão descritos no Quadro 12. 
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 O ultrassom contribui para o diagnóstico da forma clínica de abortamento, além de ser 

importante para diagnóstico diferencial com outras causas de sangramento da primeira metade 

da gestação (gravidez ectópica, doença trofoblástica gestacional), porém não influencia no 

prognóstico da gestação e não configura urgência, exceto nos casos de suspeita de gravidez 

ectópica, instabilidade hemodinâmica ou abdome agudo, quando a gestante deverá ser 

encaminhada à maternidade em caráter de urgência / emergência.  

 

7.5.1.2. Gravidez ectópica 

 

 A gravidez ectópica corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina, mais 

frequentemente nas tubas uterinas. 

 O quadro clínico caracteriza-se por história de atraso menstrual, teste positivo para 

gravidez, perda sanguínea uterina e dor pélvica intermitente, na fase inicial, evoluindo para 

dor contínua e intensa, com sinais de irritação peritoneal. As repercussões hemodinâmicas 

podem ser discretas, apenas com lipotímia, até quadros graves com choque hipovolêmico, na 

dependência do volume de sangramento intracavitário. No exame físico, avaliam-se as 

condições gerais e os sinais de irritação peritoneal. O exame especular pode mostrar a 

presença do sangramento. Pelo toque vaginal, verifica-se o amolecimento do colo e a presença 

ou não de aumento uterino. A palpação das zonas anexiais pode provocar dor e demonstrar 

presença de massa. 

 Na suspeita de gravidez ectópica, a gestante deve ser encaminhada à Maternidade de 

referência em caráter de urgência. A presença de abdome agudo configura urgência e sinais de 

instabilidade hemodinâmica caracterizam emergência. Nestes casos, a UBS deverá puncionar 

dois acessos venosos calibrosos, iniciar hidratação venosa vigorosa e solicitar a transferência 

da gestante à Maternidade de Referência por meio da ambulância da UPA ou SAMU. 

 

Quadro 12 - Diagnóstico diferencial entre as formas clínicas de abortamento e conduta 

Diagnóstico Apresentação clínica Conduta 

Ameaça de 

abortamento 

Sangramento discreto, associado a cólicas 

leves; útero com volume proporcional ao 

esperado para a idade gestacional; colo 

uterino fechado. Palpação de anexos ao 

toque sem alterações. 

 Repouso, abstinência sexual, 

antiespasmódicos. Solicitar 

ultrassom. Orientações pela 

UBS – não há necessidade de 

encaminhar à maternidade. 

Abortamento Sangramento e cólicas intensos; bolsa rota; Repouso, abstinência sexual, 
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inevitável útero com volume proporcional ou 

ligeiramente inferior à idade gestacional; 

colo dilatado. 

antiespasmódicos. 

Encaminhamento à 

maternidade de Referência. 

Abortamento 

incompleto 

Sangramento intenso, associado a cólicas 

moderadas; útero com volume inferior ao 

esperado para idade gestacional; colo 

uterino entreaberto. 

Encaminhamento à 

maternidade de Referência. 

Abortamento 

completo 

Sangramento discreto ou ausente; ausência 

de cólicas; eliminação de concepto e 

anexos; volume uterino menor que o 

esperado para a idade gestacional; colo 

uterino fechado. 

Solicitar ultrassom. Orientar 

a mulher que não será 

necessário curetagem uterina. 

Abortamento 

infectado 

Sangramento discreto, opaco; cólicas 

intensas, acompanhadas de febre ou 

secreção purulenta pela vagina; útero com 

volume variável, consistência amolecida; 

colo uterino entreaberto. 

Encaminhamento à 

Maternidade de Referência. 

Abortamento retido Ausência de sangramento ou cólicas; útero 

menor que o esperado para idade 

gestacional; colo uterino fechado. 

Ultrassom evidenciando CCN ≥ 7mm e 

batimentos cardíacos fetais ausentes ou 

saco gestacional ≥ 25mm e ausência de 

embrião ou ausência de embrião com 

batimento cardíaco 14 dias após realização 

de ultrassom que evidenciou saco 

gestacional sem vesícula vitelínica ou 

ausência de embrião com batimento 

cardíaco 11 dias após realização de 

ultrassom que evidenciou saco gestacional 

com vesícula vitelínica. 

Encaminhamento à 

Maternidade de Referência. 
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7.5.1.3. Doença trofoblástica gestacional (mola hidatiforme) 

 

 O diagnóstico clínico é sugerido pela presença de sangramento vaginal intermitente, 

geralmente de pequena intensidade, indolor, algumas vezes acompanhado da eliminação de 

vesículas (sinal patognomônico). A altura uterina ou o volume uterino, em geral, é 

incompatível com o esperado para a idade gestacional, sendo maior previamente a um 

episódio de sangramento e menor após o episódio de sangramento (útero em sanfona). Nas 

formas completas, não há presença de batimentos cardíacos ou outras evidências de embrião. 

O ßHCG quantitativo apresenta valor muito acima do valor normal. O diagnóstico é 

ultrassonográfico e é confirmado pelo exame histopatológico do material retirado na 

curetagem uterina. Podem estar presentes hiperemese gravídica ou pré-eclâmpsia (antes da 

20ª semana de gestação). 

 O seguimento dos casos de mola hidatiforme de baixo risco é realizado através de 

dosagens semanais de βHCG quantitativo até sua negativação e, a seguir, βHCG mensal 

durante seis meses. Este seguimento pode ser realizado pelo médico de família ou 

ginecologista da UBS. É imprescindível garantir método contraceptivo eficaz durante este 

seguimento. Se o βHCG permanecer negativo após seis meses de acompanhamento, a mulher 

pode planejar nova gestação, se for seu desejo. Caso haja aumento dos níveis de βHCG, a 

mulher deverá ser encaminhada para o serviço de oncologia. 

 

7.5.2. Na segunda metade da gravidez 

 

7.5.2.1. Placenta prévia 

 

 Conhecida também como placenta de inserção baixa, ocorre em 1:200 gestações, em 

especial em mulheres multíparas; com passado de cesariana ou cirurgia uterina, ou com idade 

avançada. Corresponde à ocorrência da implantação da placenta no segmento inferior do 

útero, podendo ou não recobrir o orifício interno do colo uterino, e se manifesta por perda 

sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variável, não 

acompanhada de dor, geralmente por volta da 30ª semana. 

 O exame obstétrico revela volume e tônus uterino normais, e os batimentos cardíacos 

fetais estão mantidos. O exame especular revela presença de sangramento proveniente da 

cavidade uterina e, na suspeita clínica, deve-se evitar a realização de toque vaginal. 
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 O diagnóstico de certeza é confirmado por ultrassom. Nos casos de sangramento leve, 

o médico da UBS deverá solicitar ultrassom obstétrico. Nos casos de sangramento moderado 

a volumoso (associado a instabilidade hemodinâmica), o profissional de saúde deve puncionar 

dois acessos venosos calibrosos, iniciar hidratação venosa vigorosa e encaminhar a gestante à 

Maternidade de Referência, com urgência, por meio da ambulância da UPA ou SAMU. 

 Embora seja frequente a detecção de placenta prévia no segundo trimestre da gestação, 

as alterações anatômicas causadas pela formação do segmento inferior do útero conduzem à 

resolução de mais de 90% dos casos quando a gravidez atinge o terceiro trimestre. A 

probabilidade de persistência de placenta prévia em gestações a termo depende da idade 

gestacional em que é estabelecido o diagnóstico e da distância entre a margem inferior da 

placenta e o orifício interno do colo. Portanto, o diagnóstico de placenta prévia requer uma 

confirmação ecográfica no terceiro trimestre da gestação. Para gestações acima de 16 

semanas, se a borda da placenta se localiza a mais dois centímetros do orifício interno, a 

localização da placenta é considerada normal e o acompanhamento ultrassonográfico para 

localização placentária não está indicado. As gestantes com diagnóstico de placenta prévia 

confirmado por ultrassom devem ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco. 

 

7.5.2.2. Descolamento prematuro de placenta 

 

 Corresponde à separação abrupta da placenta do sítio de implantação, antes do 

nascimento. O diagnóstico é, preferencialmente, clínico. Caracteriza-se pelo aparecimento de 

dor abdominal súbita, com intensidade variável, sangramento vermelho escuro em pequena 

quantidade ou volumoso (coágulos), associado à hipertonia uterina e alteração dos batimentos 

cardíacos fetais. Na suspeita clínica, encaminhar a gestante à Maternidade de Referência, 

como emergência, por meio da ambulância da UPA ou SAMU. 

 

7.6. Doenças infecciosas na gestação 

 

7.6.1. Infecção urinária 

 

 Representa a complicação clínica mais comum durante a gestação e associa-se a 

abortamento, trabalho de parto pré-termo, amniorrexe prematura, pré-termo, baixo peso ao 

nascimento e infecção neonatal. 
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 Os microrganismos mais frequentemente envolvidos são Gram-negativos: Escherichia 

coli (80% a 90% das infecções), Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Proteus mirabilis, 

Enterococcus faecalis e Estreptococos do grupo B. 

 Considera-se bacteriúria assintomática a colonização bacteriana do trato urinário sem 

qualquer manifestação clínica, ou seja, um resultado de urocultura evidenciando mais de 

100.000 unidades formadoras de colônias (UFC) em gestante sem queixas urinárias 

relacionadas. Recomenda-se o tratamento de qualquer gestante com diagnóstico de bacteriúria 

assintomática, que deve ser orientado pelo antibiograma. Realizar urocultura após o término 

do tratamento (7 a 10 dias). Após o segundo episódio de bacteriúria assintomática durante a 

gestação, indica-se quimioprofilaxia (Nitrofurantoína 100mg ou Cefalexina 500mg, via oral, 

um comprimido à noite até o final da gestação). Prescrição somente por médicos. 

 A cistite aguda caracteriza-se pela presença de sintomas urinários (disúria, polaciúria, 

urgência miccional, algúria) associados a urocultura positiva ou exame de urina rotina / Gram 

de gota sugestivos de infecção. O tratamento deve ser orientado pelo antibiograma, entretanto, 

pode-se iniciar o tratamento empírico até que o resultado de urocultura esteja disponível. 

Realizar urocultura após o término do tratamento (7 a 10 dias). Após o segundo episódio de 

cistite durante a gestação, indica-se quimioprofilaxia (nitrofurantoína 100mg ou cefalexina 

500mg, um comprimido via oral à noite até o final da gestação). Prescrição somente por 

médicos. 

 As gestantes com quadro agudo sugestivo de cistite devem ser avaliadas pelo médico 

da UBS, com realização da propedêutica na própria unidade. 

 Os antibióticos mais comumente utilizados no tratamento ambulatorial de infecção 

urinária durante a gestação são descritos no Quadro 13. 

Quadro 13 - Principais antibióticos utilizados no tratamento ambulatorial de infecção urinária 

durante a gestação12  

Antibiótico Dose/Via/Intervalo Duração do 

tratamento 

Cefalexina 500mg – comprimido 

 

1 comprimido, via oral, 6/6h 7 dias 

Nitrofurantoína 100mg –cápsula13 

 

1 comprimido, via oral, 6/6h 7 dias 

Amoxicilina 500mg – cápsula 

 

1 comprimido, via oral, 8/8h 7 dias 

Amoxicilina 500 mg + clavulanato de 

potássio 125 mg - comprimido14 

1 comprimido, via oral, 8/8h 7 dias 

                                                        
12 Prescrição apenas médica. 
13 Evitar no final da gestação devido ao risco de hemólise neonatal. 
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 Infecção urinária na presença de febre caracteriza quadro de pielonefrite, que requer 

internação para antibioticoterapia venosa durante a gestação e puerpério. Portanto, gestantes 

ou puérperas com suspeita de pielonefrite devem ser encaminhadas à Maternidade de 

Referência para tratamento com antibiótico venoso. Todos os egressos de internação por 

pielonefrite durante a gestação ou puerpério deverão ser acompanhados pela ESF. Após um 

episódio de pielonefrite, indica-se quimioprofilaxia (nitrofurantoína 100mg ou cefalexina 

500mg, um comprimido via oral à noite até o final da gestação). Realizar urocultura após o 

término do tratamento (7 a 10 dias) e, a seguir, realizar urocultura mensalmente, até o final da 

gestação. 

 

7.6.2. Infecção pelo vírus Zika 

 

 Deve-se suspeitar de infecção pelo vírus Zika em toda gestante que apresente 

exantema maculopapular, independentemente da idade gestacional ou da presença de outros 

sintomas concomitantes (febre, hiperemia conjuntival sem secreção e prurido, poliartralgia, 

edema periarticular). Todos os casos de gestantes com exantema devem ser discutidos com a 

Vigilância Epidemiológica. 

 As gestantes suspeitas de infecção por vírus Zika devem ser notificadas por meio da 

ficha do SINAN, que deverá ser encaminhada a Vigilância Epidemiológica OU 

Preenchimento da ficha através do site Notifica Nova Lima no link https://bit.ly/30DSGOP. É 

necessário destacar, no alto da ficha, tratar-se de gestante com exantema. 

 O diagnóstico de infecção pelo vírus Zika é confirmado quando há identificação de 

material genético do vírus por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) em 

amostras biológicas. A amostra de sangue para realização de PCR para o vírus Zika deve ser 

coletada até o 6º dia de início dos sintomas. 

 O diagnóstico diferencial inclui, entre outras, as seguintes doenças: Dengue, 

Chikungunya, Toxoplasmose, Citomegalovírus, Rubéola e Sífilis. Para diagnóstico 

diferencial, recomenda-se: 

 • Realizar a sorologia de dengue (IgM) a partir do 6º dia de início dos sintomas; 

 • Realizar a pesquisa de Chikungunya (PCR) na mesma amostra de sangue coletada 

para PCR de vírus Zika, nos casos em que o exame para Zika vier negativo; 

                                                                                                                                                                             
14 Evitar o uso no terceiro trimestre devido ao risco de enterocolite necrotizante no recém-nascido. 
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 • Para gestantes com exames negativos para vírus Zika (PCR), Chikungunya (PCR) e 

Dengue deve-se solicitar sorologias (IgG e IgM) para toxoplasmose, citomegalovírus e 

rubéola, além de VDRL para diagnóstico diferencial do quadro agudo exantemático. Estes 

exames devem ser solicitados no serviço onde a gestante realiza o pré-natal, para todas as 

gestantes susceptíveis (independentemente da data do último exame realizado) ou para 

aquelas que ainda não tenham realizado estes exames. VDRL também deve ser repetido, 

independentemente da data e resultado do último exame realizado. 

 Devido à associação de infecção por vírus Zika, microcefalia e/ou outros 

comprometimentos neuropsicomotor e sensitivos, todas as gestantes com diagnóstico 

confirmado laboratorialmente (PCR positivo para vírus Zika) ou com diagnóstico 

ultrassonográfico de microcefalia ou alterações do sistema nervoso central deverão ser 

encaminhadas ao pré-natal de alto risco. A solicitação deve conter os dados da gestação atual 

(paridade, idade gestacional), comorbidades existentes, resultado de ultrassom (quando 

realizado) e resultado de exame confirmando a infecção pelo vírus Zika (PCR). 

 Embora exista grande ansiedade por parte de gestantes e profissionais de saúde em 

relação ao diagnóstico de microcefalia após a infecção materna pelo vírus Zika, a 

identificação da microcefalia intraútero não modifica o prognóstico fetal. Portanto, a 

realização de exames ultrassonográficos de maneira excessiva não se justifica. Além disso, 

apesar de um laudo de ultrassonografia normal ser capaz de afastar anomalias anatômicas 

maiores, este resultado não afasta de forma absoluta o comprometimento fetal.  

 Para as gestantes com infecção confirmada pelo vírus Zika (PCR positivo), o serviço 

de pré-natal de alto risco será responsável pela solicitação/realização dos exames de 

ultrassonografia obstétrica. 

 Para as gestantes com suspeita de infecção pelo vírus Zika (aguardando resultado do 

PCR) ou que não tenham colhido a amostra em tempo adequado, o médico da UBS deverá 

solicitar a ultrassonografia como prioridade alta. Estas gestantes permanecerão em 

acompanhamento no pré-natal de risco habitual, na UBS, conforme calendário preconizado 

pelo Ministério da Saúde. 
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7.6.3. Toxoplasmose 

 

 A toxoplasmose aguda na gestação constitui infecção de importante relevância, tendo 

em vista a possibilidade de transmissão vertical, que pode levar a abortamento, óbito fetal, 

coriorretinite, micro ou macroencefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, retardo mental, 

estrabismo ou convulsões no neonato. 

 O diagnóstico sorológico da toxoplasmose aguda durante a gestação é baseado na 

demonstração de aumento significante do nível sérico de imunoglobulina G (IgG) ou na 

presença de anticorpos tipo imunoglobulina M (IgM) específicos. No entanto, altos títulos de 

IgG específicos para toxoplasmose estão presentes em indivíduos normais, na maioria das 

populações. A persistência de anticorpos IgM específicos em algumas situações muitas vezes 

ocasiona complicações na interpretação de testes sorológicos, principalmente quando há 

suspeita de toxoplasmose materna aguda. Portanto, a determinação do teste de avidez dos 

Recomendação para se evitar o contágio pelo vírus da Zika, Dengue e Chikungunya 

 

 Para a prevenção da dengue e Zika, é recomendada a eliminação de recipientes que 

possam acumular água, pois representam possíveis focos do mosquito, vetor de transmissão 

das doenças. Os focos que não possam ser retirados devem permanecer totalmente cobertos 

(ex: caixa d’água, piscinas). 

 Outras medidas preventivas são indicadas para a prevenção dessas doenças para as 

gestantes, que precisam redobrar os cuidados: 

• Repelentes: Podem ser utilizados os repelentes recomendados para gestantes de  acordo com 

a orientação do profissional responsável pelo pré-natal e com as  orientações do rótulo do 

produto. O uso é recomendado principalmente na parte da manhã e no final da tarde/anoitecer. 

O repelente deve ser o último produto a ser aplicado na pele (após maquiagem, filtro solar ou 

hidratante). Segundo a ANVISA, os repelentes contendo DEET, Icaridina, IR3535 ou 

Citronela são seguros e podem ser utilizados em gestantes; 

• Roupas compridas: É indicado o uso de blusas de manga longa, de calças compridas e de 

sapatos fechados durante o dia. Dessa forma é possível minimizar a exposição da pele aos 

mosquitos; 

• Janelas e portas fechadas ou com tela antimosquito: É recomendado para se evitar a entrada 

dos mosquitos nas residências; 

• Preservativo masculino ou feminino: A utilização correta e consciente de preservativos em 

todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) para as gestantes e seus parceiros é 

recomendada pelo Ministério da Saúde devido à possibilidade de transmissão do vírus Zika 

por via sexual. 

 

Em caso de dúvidas ou sintomas deve-se procurar uma unidade de saúde e não tomar 

remédios sem orientações da equipe de saúde. 
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anticorpos IgG é um importante marcador sorológico. Valores reduzidos de avidez estão 

predominantemente relacionados à síntese recente de anticorpos, enquanto valores elevados 

condizem com produção antiga dos mesmos. O diagnóstico precoce e o tratamento 

antiparasitário adequado da gestante reduzem a taxa de transmissão para o feto e as sequelas 

fetais nos casos de infecção fetal estabelecida. 

 A sorologia de toxoplasmose deverá ser solicitada na primeira consulta de pré-natal 

pelo médico ou enfermeiro. O protocolo de coleta de sorologias para gestantes susceptíveis e 

a conduta nos casos de gestantes com provável infecção aguda e com infecção aguda 

confirmada estão descritos na Figura 4. 

 Gestantes com resultado IgG positivo / IgM negativo são consideradas imunes para 

toxoplasmose. Nestes casos, o rastreamento não precisa ser repetido, exceto em gestantes 

imunodeprimidas, em que se recomenda repetir a avaliação trimestral. 

 Gestantes com resultado IgG negativo e IgM negativo são consideradas susceptíveis. 

Nestes casos, recomenda-se repetir o rastreamento durante a gestação e orientar medidas de 

prevenção primária, tais como lavar bem as mãos antes do preparo das refeições; lavar as 

mãos após o manuseio de carnes cruas e vegetais; manusear carnes cruas com luvas; uso de 

luvas descartáveis ao manusear dejetos de gatos, trabalhos em jardins e ao limpar caixas de 

areia de crianças; evitar áreas que possam estar contaminadas com fezes de gato; evitar locais 

com presença de dejetos de pombos e aves em geral; lavar bem frutas e verduras (deixar as 

frutas e verduras de molho por aproximadamente 15 minutos – diluir uma colher de sopa de 

água sanitária em um litro de água filtrada); as carnes devem ser bem cozidas e ovos não 

devem ser consumidos crus; proteger os alimentos de moscas e baratas. 

 Resultado IgG positivo / IgM positivo pode significar infecção aguda ou IgM residual. 

O médico deverá solicitar o teste de avidez para IgG. Se < 16 semanas de gestação e alta 

avidez (maior que 60%), considerar IgM residual. Se <16 semanas e baixa avidez (< 30%), 

considerar infecção aguda, iniciar tratamento e encaminhar gestante ao pré-natal de alto risco. 

Se > 16 semanas, considerar infecção aguda, iniciar tratamento e encaminhar gestante ao pré-

natal de alto risco. 

 Resultado IgG negativo / IgM positivo pode significar infecção aguda inicial ou falso 

positivo. Neste caso, recomenda-se iniciar espiramicina imediatamente. Repetir a sorologia 

em três semanas. Se IgG e IgM positivos, considerar infecção aguda, continuar tratamento e 

encaminhar gestante ao PNAR. Se IgG permanecer negativo, considerar IgM falso positivo. 
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Figura 4 – Resultado de IgG e IgM para toxoplasmose, condutas e seguimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 

 

7.6.1  

7.6.4. Sífilis 

 

 O diagnóstico de sífilis na gestação requer intervenção imediata, com o objetivo de 

reduzir a possibilidade de transmissão vertical. Para o diagnóstico da sífilis, deve ser utilizado 

o teste rápido (TR). Se resultado positivo, solicitar VDRL. 

 Realizar TR para sífilis de rotina na primeira consulta de pré-natal (idealmente no 

primeiro trimestre). Repetir TR no segundo trimestre, no terceiro trimestre e na internação 

para o parto, em caso de aborto/natimorto ou história de exposição de risco/violência sexual.  

 Nos casos de teste rápido positivo, deve-se iniciar a primeira dose de Benzilpenicilina 

benzatina 2.400.000 UI, solicitar o teste não treponêmico (VDRL) e agendar consulta médica 

Fonte: Brasil, 2016.  

Medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica. 
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para avaliar o resultado em sete dias. Em caso de confirmação do diagnóstico deve-se 

completar o esquema de tratamento e notificar o caso. Nesse caso deve-se ofertar consulta ao 

parceiro sexual com o objetivo de realizar o teste rápido e iniciar o tratamento. As parcerias 

sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectadas, mesmo apresentando testes 

imunológicos não reagentes; portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma 

dose de Benzilpenicilina benzatina IM (2.400.000 UI). No caso de teste reagente para sífilis, 

seguir as recomendações de tratamento da sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio 

clínico da infecção, utilizando preferencialmente Benzilpenicilina benzatina. É fundamental 

realizar busca ativa para diagnóstico e tratamento das parcerias sexuais de gestantes com 

sífilis, bem como fortalecer o pré-natal do parceiro nos serviços de saúde. Ao iniciar o 

tratamento, a ficha de acompanhamento do tratamento da gestante e do parceiro (Anexo 2) 

deve ser anexada (grampeada) ao cartão de pré-natal e preenchida cuidadosamente com as 

informações do seguimento do tratamento. 

 O tratamento de gestantes e puérperas com diagnóstico de sífilis está descrito no 

Quadro 14. A maioria dos diagnósticos em gestantes ocorre no estágio latente, sendo a maior 

parcela dos casos diagnosticada por meio dos testes preconizados durante o pré-natal e parto, 

e nem sempre a cronologia do tempo de infecção é bem determinada. Dessa forma, diante de 

uma gestante com diagnóstico confirmado, em que não é possível inferir a duração da 

infecção (sífilis de duração ignorada), classifica-se e trata-se o caso como sífilis latente tardia. 

A administração de Benzilpenicilina benzatina pode ser feita com segurança na APS, 

tanto para a pessoa com sífilis quanto sua(s) parceria(s) sexual(is). O tratamento da gestante e 

do parceiro deve ser devidamente registrado na ficha de acompanhamento do tratamento da 

gestante e do parceiro a ser grampeada no cartão de pré-natal da gestante. Ao término do 

tratamento da gestante, indica-se a realização de VDRL mensal, para controle de cura e 

investigação de reinfecção. Após o parto, o seguimento é trimestral até o 12º mês de 

acompanhamento (3, 6, 9, 12 meses). A elevação dos títulos do VDRL em quatro ou mais 

vezes (exemplo: VDRL de 1:2 para 1:8) acima do último VDRL realizado justifica um novo 

tratamento. Recomenda-se realizar VDRL do parceiro infectado trimestralmente. 

 Na gestação, tratamentos não penicilínicos são considerados inadequados e só devem 

ser considerados como opção nas contraindicações absolutas ao uso da benzilpenicilina. Nos 

casos de gestantes alérgicas à penicilina, recomenda-se o encaminhamento para Maternidade 

de referência para dessensibilização de acordo com os protocolos existentes (vide “Manual: 

Testes de Sensibilidade à Penicilina”, disponível em 
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http://www.aids.gov.br/sites/default/files/testes_penicilina.pdf). Caso não seja possível 

realizar a dessensibilização, pode ser usado Ceftriaxona 1g, uso endovenoso15, de 24/24 horas, 

por 8 a 10 dias para tratamento da sífilis primária, secundária ou latente precoce e Ceftriaxona 

1g, uso intravenoso, de 24/24 horas, por 10 a 14 dias para tratamento de sífilis latente tardia 

ou de duração ignorada. . Mas será necessário notificar/investigar e tratar a criança para sífilis 

congênita. Não existem estudos controlados em gestantes que tenham determinado a eficácia 

da ceftriaxona no tratamento do feto, e por isso esta não é uma medicação recomendada para 

o tratamento de sífilis na gravidez. Os casos de neurosífilis devem ser encaminhados para a 

Maternidade de referência para tratamento hospitalar com penicilina cristalina. 

 

Quadro 14 - Tratamento de gestantes e puérperas com diagnóstico de sífilis16 

Classificação Esquema terapêutico Dose total 

Sífilis primária, sífilis 

secundária ou latente precoce 

(< 1 ano) 

Benzilpenicilina benzatina 

2.400.000 UI, via intramuscular 

(1.200.00 U.I., em cada glúteo), 

em dose única 

Dose total de 2.400.000 UI 

Sífilis latente tardia (> 1 ano) 

ou de duração ignorada 

Benzilpenicilina benzatina 

2.400.000 UI, via intramuscular 

(1.200.000 UI, em cada glúteo), 

semanalmente, por 3 semanas 

Dose total de 7.200.000 UI 

                  

A figura 5 sintetiza o fluxo de investigação de sífilis em gestante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Pode ser administrado na UBS. Diluir Ceftriaxona 1g em 10 ml de água para injeção e administrar lentamente por via 

endovenosa direta, velocidade de 1 ml/mim. Não deve ser misturada com outros antibióticos e soluções para evitar possíveis 

incompatibilidades. (Fonte: Orientações Sobre A Administração De Medicamentos Injetáveis Na Atenção Primária À Saude 

Da SMSABH e Bula Ceftriaxona Pó para solução injetável + diluente 1 g).  
16 Prescrição somente por médicos (as). 
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Figura 5 – Investigação para diagnóstico de sífilis em gestante 

 

Fonte: Protocolo PBH. 

 

7.6.5. Vulvovaginites 

 

As causas mais comuns de vulvovaginites na gestação são a candidíase, a vaginose 

bacteriana e a tricomoníase. Apenas a tricomoníase é considerada de transmissão sexual. Para 

que o diagnóstico seja estabelecido, é necessário realizar inspeção vulvar e exame especular 

vaginal. Após diagnóstico, o tratamento deve ser instituindo ambulatorialmente, não devendo 

a gestante ser encaminhada à maternidade para tratamento de vulvovaginite. O quadro 15 

apresenta o tratamento de gestantes e puérperas com diagnóstico de vulvovaginites. 
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Quadro 15 - Tratamento de gestantes e puérperas com diagnóstico de vulvovaginite17 

Agente Causador Sinais e sintomas Tratamento 

Candidíase Corrimento espesso e grumoso, branco-

amarelado, acompanhado de irritação local e 

prurido, normalmente sem odor. 

Nitrato de Miconazol 20mg/g 

creme vaginal por 7 noites. Não é 

necessário tratar o parceiro. 

Vaginose Bacteriana Corrimento vaginal acinzentado, cremoso, 

com odor fétido, tipo peixe.  

  

Metronidazol 18  250 mg - 

comprimido – via oral 8/8h 

durante 7 dias ou 500 mg de 

12/12h durante 7 dias. Não é 

necessário tratar o parceiro. 

Tricomoníase Corrimento vaginal difuso, com odor fétido 

ou amarelo esverdeado. Irritação vulvar 

presente ou ausente. 

8 comprimidos de Metronidazol 

250 mg (2g) via oral. Realizar 

tratamento do parceiro.  

 

7.6.6. Cancro Mole (Cancróide) 

 

O Cancro Mole é uma IST causada pela bactéria Haemophilus ducreyi. Caracteriza-se 

por uma úlcera genital dolorosa, hiperemiada, com a base amolecida e purulenta e formato 

irregular. É frequente linfadenopatia regional. Exames sorológicos para diagnóstico 

diferencial com sífilis (VDRL, FTA-Abs) e pesquisa de demais IST´s (HIV, Hepatites) devem 

ser realizados. O tratamento pode ser realizado com 2 (dois) comprimidos de Azitromicina 

500mg via oral dose única. Quando o tratamento é realizado, a cura completa é obtida. 

Prescrição somente médica. 

 

7.6.7. Granuloma Inguinal (Donovanose) 

 

O Granuloma inguinal caracteriza-se por lesões ulcerativas indolores na região genital, 

altamente vascularizadas e avermelhadas, sanguinolentas. No subcutâneo encontra-se bulbões 

ou granulomas. O tratamento é feito com Azitromicina 500 mg, via oral, diariamente por no 

mínimo três semanas até que as lesões estejam completamente curadas. Os parceiros devem 

ser convidados para exame clínico e tratados se tiverem lesões. Prescrição somente médica. 

 

 

                                                        
17 Prescrição médica ou de enfermagem. 
18 O uso de álcool deve ser evitado durante tratamento com metronidazol. As gestantes com infecção por T. vaginalis deverão 

ser tratadas independentemente de sua idade gestacional, já que essa IST está associada com rotura prematura de membranas, 

parto pré-termo e RN de baixo peso ao nascimento. 
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7.6.8. Herpes 

 

O herpes é uma infecção viral crônica que dura toda a vida e acomete a região genital 

em episódios recorrentes. As lesões genitais caracterizam-se por pequeninas vesículas (1-3 

mm) agrupadas que se rompem tornando-se úlceras dolorosas, que desaparecem 

espontaneamente em 7 a 10 dias, mesmo que nenhum tratamento seja instituído. Apesar de 

causar graus variáveis de dor e desconforto para a mulher, em geral é uma doença 

autolimitada em mulheres imunocompetentes.  

O risco existe quando ocorre a primo-infecção herpética durante a gestação, pois neste 

caso o vírus circula sistemicamente e alcança a placenta, podendo infectar o feto, causando o 

Herpes Congênito. 

O tratamento do herpes genital, na gravidez, não diminui a infecção fetal. Desta forma, 

o tratamento com medicação antiviral pode ser utilizado apenas para diminuir o desconforto 

materno, pois poderá diminuir a duração das lesões herpéticas (2 comprimidos de Aciclovir 

200 mg, via oral, de 8/8 horas por sete dias na primo-infecção e cinco dias nos episódios de 

recorrência). Prescrição somente médica. 

No caso de aparecimento de lesão na genitália materna no dia do parto, o parto vaginal 

é contraindicado, pois aumenta a chance de transmissão viral para o recém-nascido. Para 

mulheres que já tinham herpes genital antes da gravidez e apresentam recorrência de lesões 

durante a gestação, o uso de Aciclovir profilático a partir da 36ª semana diminui a chance de 

recorrência de lesões no dia do parto, então o profissional de saúde que as acompanha deve 

orientá-las e deve oferecer a elas esta opção de profilaxia, para que aumente sua chance de 

parto vaginal e diminua a chance de Herpes Neonatal (que acontece quando o recém-nascido 

adquire o vírus no momento do parto).  

Quando a primo-infecção herpética materna acontece no terceiro trimestre (a partir da 

28ª semana) recomenda-se que a via de parto seja cesariana, pois associa-se a melhores 

resultados perinatais (menor taxa de herpes neonatal). A amamentação não é contraindicada 

em mulheres com lesões herpéticas em região oral ou genital. 
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7.6.9. Condiloma Acuminado Vulvar 

 

Caracteriza-se por lesões verrucosas, isoladas ou agrupadas, úmidas ou secas e 

queratinizadas, geralmente localizadas na vulva, períneo, região perianal e colo uterino. A 

escolha do tratamento vai se basear no tamanho e no número das lesões:  

• Lesões pequenas, isoladas - podem ser tratadas na UBS, pelo médico de família ou 

ginecologista com ácido tricloroacético (ATA) a 80%;  

• Lesões grandes e externas – deverão ser tratadas no Serviço de Propedêutica do colo, 

vagina e vulva. 
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8. PUERPÉRIO 

 

O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para a saúde materna e neonatal e 

merece algumas considerações específicas. Deve incluir o pai, a família em seus diversos 

arranjos e toda a rede social envolvida nesta fase do ciclo vital e familiar.  O puerpério se 

inicia imediatamente após o parto e dura, em média (visto que o término é imprevisto), seis 

semanas após este, havendo variabilidade na duração entre as mulheres. Esta variação está 

relacionada especialmente a mudanças anatômicas e fisiológicas no organismo da mulher, 

embora questões de ordem psicossocial relacionadas à maternidade, à sexualidade, à 

autoestima, à reorganização da vida pessoal e familiar estejam ocorrendo concomitantemente 

e influenciem a passagem desse período.  

 Para facilitar a organização das ações de saúde, o puerpério pode ser dividido em: 

• Puerpério imediato: do 1º até o 10º dia após o parto;  

• Puerpério tardio: do 11º ao 45º dia após o parto; 

• Puerpério remoto: após o 45º dia, com término imprevisto. 

Com o objetivo de minimizar as perdas sanguíneas, o útero se contrai próximo à 

cicatriz umbilical logo após o parto. Duas semanas após o parto o útero pode ser palpado 

intrapélvico e, na sexta semana de puerpério, atinge seu tamanho normal. O colo uterino 

encontra-se fechado em uma semana após o parto. Nos casos em que exista infecção 

intrauterina ou que a placenta não tenha sido expulsa completamente, a contração uterina 

adequada não acontece e o sangramento persiste.  

O sangramento que acontece após o parto (lóquios) apresenta características diferentes 

com o passar do tempo. Inicialmente, é sanguinolento (lóquia rubra), tornando-se 

serossanguinolento e, ao final de duas a três semanas, torna-se mucoso (lóquia alba).  

Após o parto vaginal, é comum hiperemia e edema da mucosa vaginal, assim como 

edema da região perineal. O profissional de saúde deve orientar a lavagem da região perineal 

com água e sabão, não sendo necessária a aplicação de nenhuma pomada, creme ou spray no 

local. Em partos vaginais traumáticos, podem-se utilizar compressas de gelo para diminuir o 

edema e o desconforto local. As duchas vaginais são contraindicadas. A doença hemorroidária 

também é comum durante o período do puerpério, devido ao aumento da pressão abdominal 

durante o período expulsivo do trabalho de parto, ocasionando dor e desconforto local. O 

tratamento cirúrgico só é indicado nos casos de trombose. Quando a dor for significativa, 
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recomendam-se dietas laxativas, aplicação de cremes contendo anestésicos e anti-

inflamatórios e banhos de assento.  

Edema simétrico de membros inferiores pode ser observado até o 10º - 12º dia pós-

parto. A presença de taquicardia no puerpério sugere perda sanguínea excessiva, 

descompensação cardíaca ou infecção. Puérperas que apresentam hipertensão artérial grave 

(PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg) devem ser encaminhadas para avaliação na maternidade 

de referência.  

A presença de febre (temperatura axilar maior ou igual a 38ºC após as primeiras 24 

horas pós-parto) é o principal sintoma de infecção e constitui sinal de alerta para o 

profissional de saúde. Puérperas que apresentem febre devem ser encaminhadas à 

maternidade de referência para avaliação e definição do foco infeccioso.  

As principais causas de infecção durante o puerpério são:  

• Cistite: recomenda-se antibioticoterapia oral; 

• Pielonefrite: febre associada à infecção urinária confirmada por exame laboratorial 

(urina rotina, Gram de gota e/ou urocultura). Recomenda-se internação para antibioticoterapia 

venosa; 

• Infecção de ferida operatória pós-cesariana: manifesta-se mais frequentemente 

entre o quinto e sétimo dia de puerpério. Em casos leves, com acometimento apenas da pele / 

epiderme, pode-se utilizar 1 comprimido de cefalexina 500mg, via oral, 6/6horas, por 7 a 10 

dias ou 1 comprimido de amoxicilina 500mg + clavulanato 125mg, via oral, 8/8h, por 7 a 10 

dias (com prescrição médica). Em casos de celulite com comprometimento sistêmico (febre) 

ou abscesso, recomenda-se internação e antibioticoterapia venosa, além de exploração de 

ferida operatória;  

• Endometrite: ocorre mais frequentemente entre o terceiro e sétimo dia de puerpério. 

O diagnóstico é clínico e observa-se dor à palpação abdominal, útero amolecido e aumentado 

de volume, colo dilatado e doloroso à mobilização e/ou saída de secreção purulenta pela 

vagina. Recomenda-se internação para antibioticoterapia venosa; 

• Ingurgitamento mamário: ocorre mais comumente entre o terceiro e o quinto dia 

pós-parto, deve-se orientar/ensinar a mulher a realizar a ordenha manual e a estimular essa 

mulher a armazenar e a doar o leite excedente a um Banco de Leite Humano;  

• Mastite: a mastite puerperal é secundária à contaminação das fissuras mamárias ou 

ductos lactíferos por microrganismos da pele, do meio ambiente ou da boca do lactente. 

Ocorre mais frequentemente em primíparas que apresentam dificuldades com a amamentação. 
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Os principais sinais e sintomas são: edema, calor, hiperemia, dor, endurado local e/ou 

abscesso. Recomenda-se a aplicação de compressas frias nas mamas e antibioticoterapia oral 

(1 comprimido de cefalexina, 500mg, 6/6h, por sete dias). Na presença de abscesso mamário, 

a puérpera deve ser encaminhada à maternidade de referência para drenagem cirúrgica. A 

amamentação deve ser encorajada, mesmo na presença de abscesso, pois não oferece riscos ao 

lactente. Caso a puérpera não tolere amamentar, orienta-se a ordenha manual a cada três 

horas;  

• Infecção de canal de parto: hiperemia, calor, edema local e/ou saída de secreção 

purulenta pela ferida operatória. Na ausência de comprometimento sistêmico ou abscesso, 

pode ser administrado antibioticoterapia oral (1 comprimido de cefalexina 500mg 6/6horas 

por 7 a 10 dias). Na presença de abscesso ou comprometimento sistêmico (febre), recomenda-

se internação para antibioticoterapia. 

Recomenda-se a administração de vacinas durante o puerpério para as mulheres não 

imunizadas previamente contra hepatite B, dupla adulto e rubéola, além da vacinação contra a 

influenza durante o período de campanha. 

O pós-parto é um momento muito delicado para a mulher, pois envolve o cuidado do 

bebê e as mudanças físicas e emocionais, no cotidiano e nas relações sociais. Deve-se dar 

especial atenção às condições psíquicas e sociais da mulher neste momento, pois uma das 

características marcantes desse período é a ansiedade despertada com a chegada do bebê, o 

que pode ocasionar sintomas depressivos. É preciso continuar apoiando e protegendo essa 

mulher. Além das frustrações devido às expectativas que podem ter sido criadas em relação à 

experiência da maternidade confrontadas com a realidade vivida, muitas vezes a família não 

está preparada ou organizada para tudo que se apresenta nesse momento. 

É comum observar nas mulheres, durante o puerpério, sentimentos de ambivalência 

(medo, frustração, ansiedade, incapacidade) que podem surgir durante os primeiros momentos 

da mãe com o bebê. São frequentes os episódios de tristeza que, ocasionados pela mudança 

hormonal brusca logo após o parto, podem perdurar por algumas semanas, devendo ser 

compreendidos pela família e pela sociedade para não culpabilizar essa mulher. É um 

momento muito esperado por ela, mas, apesar disso, ela pode não se sentir bem. Esse estado 

depressivo mais brando é conhecido como baby blues ou blues puerperal, ocorre em 70% a 

90% das mulheres e é transitório, não incapacitante e está associado às mudanças cotidianas – 

que exigem adaptações – e às perdas vividas pela mulher nessa fase de transição. 
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Os profissionais da APS devem estar atentos e preparados para apoiar a mulher e sua 

família, para reconhecer condições de risco e vulnerabilidade física, psíquica e social, e para 

utilizar os recursos das redes de saúde e intersetorial para lidar com os possíveis problemas 

surgidos nessa fase.   

 

8.1.  Ações do 5º dia 

 

As ações do 5º dia no puerpério são ações de acolhimento da mulher e do recém-

nascido (RN). Deve-se iniciar com escuta do que a mulher tem a dizer, incluindo possíveis 

queixas, e estimulá-la a fazer perguntas e esclarecer as dúvidas. 

 

8.1.1. Consulta do quinto dia da puérpera 

 

A avaliação de todas as puérperas no quinto dia pós-parto deve ser realizada pelo 

enfermeiro, médico de família ou médico ginecologista, que devem aproveitar a ida da criança 

na UBS para a realização do teste do pezinho. Mulheres que apresentem sintomas como febre, 

secreção purulenta, hemorragia ou hipertensão grave devem ser encaminhadas para avaliação 

médica imediata e posterior encaminhamento à maternidade de referência para propedêutica 

e, se necessário, reinternação. Mulheres que apresentaram complicações no parto ou 

puerpério, tais como pré-eclâmpsia, infecção puerperal, mastite, hemorragia pós-parto, 

depressão pós-parto ou outras intercorrências clínicas, mesmo que controladas no momento 

da consulta do 5º dia, devem ser encaminhadas para avaliação imediata pelo médico de 

família e, assim que possível, pelo ginecologista da UBS.  

No momento da atenção à puérpera, durante a anamnese, deve-se verificar o cartão da 

gestante e o resumo de alta hospitalar; perguntar sobre as condições da gestação (uso de 

medicamentos, intercorrências na gestação, se recebeu aconselhamento e realizou testagem 

para sífilis ou HIV) e do atendimento ao parto (data, tipo de parto, se cesariana, qual a 

indicação; intercorrências no parto ou no pós-parto, como febre, hemorragia, hipertensão, 

diabetes, convulsões, isoimunização pelo fator Rh) e questionar sobre aleitamento materno, 

frequência das mamadas durante o dia e a noite, dificuldades na amamentação, satisfação do 

RN com as mamadas, condições das mamas. É oportuno, nesse momento, perguntar como 

está a alimentação, o sono e atividades da rotina doméstica da puérpera; deve-se orientar 

sobre a questão de dor, fluxo vaginal, sangramento, queixas urinárias e febre; deve-se avaliar, 
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ainda, as condições psicoemocionais, como o humor da puérpera, preocupações, desânimo e 

fadiga, estando alerta para quadros de depressão.  

Ainda deve-se observar as condições sociais da puérpera durante a consulta do 5º dia 

(pessoas de apoio, enxoval do bebê, condições para atendimento a necessidades básicas) e 

estimular a puérpera a estabelecer uma rede de apoio social.  

Durante o exame físico completo dessa puérpera, deve-se atentar e observar para a 

presença de edema, as características da ferida operatória e durante a palpação abdominal 

verificar a condição do útero e se há dor à palpação. Ao examinar mamas, deve-se verificar a 

presença de ingurgitamento, sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a 

amamentação. Durante o exame do períneo e dos genitais externos, deve-se verificar sinais de 

infecção, presença e características de lóquios; se foi parto normal, episiotomia ou laceração.  

Deve-se avaliar o momento da retirada dos pontos da cicatriz cirúrgica e orientar sobre 

os cuidados locais.  

Agendar a segunda consulta de avaliação no período puerperal, idealmente 42 dias 

após o parto, ou no máximo 60 dias, para mulheres que estão amamentando, e 30-42 dias para 

mulheres que não estiverem amamentando.  

Todo atendimento deve ser registrado no prontuário da puérpera. No momento do 

registro em prontuário eletrônico atentar-se para finalizar a gestação, por nascimento ou 

interrupção, informando os códigos CIAP2 ou CID10 relacionados. 

 

8.1.2. Avaliação do recém-nascido 

 

A avaliação de todos os RN no quinto dia pós-parto deve ser realizada pelo 

enfermeiro, médico de família ou pediatra, que devem aproveitar a ida da criança na UBS 

para a realização do teste do pezinho.. Alguns pontos fundamentais não podem ser esquecidos 

na consulta do quinto dia: perguntar e anotar as condições de alta do recém-nascido, verificar 

o preenchimento correto da Caderneta de Saúde da Criança, observar e orientar a mamada, 

reforçar a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, 

fazer exame físico completo e avaliar a criança de forma integral. Um dos pontos chaves 

dessa avaliação é identificar o recém-nascido de risco segundo o Quadro 16. Caso sejam 

identificados a presença de um dos “critérios principais” ou dois ou mais “critérios 

associados”, solicitar avaliação médica. 
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Quadro 16 – Classificação de risco do Recém-Nascido  

Critérios Principais Critérios Associados (dois ou mais) 

• Baixo peso ao nascer (menor que 2.500 g);  

•Recém-nascido internado por 

intercorrências após o nascimento;  

• História de morte de criança < 5 anos na 

família;  

• RN de mãe HIV positivo. 

• Família residente em área de risco; 

• RN de mãe adolescente (< 16 anos);  

• RN de mãe analfabeta;  

• RN de mãe portadora de deficiência ou 

distúrbio psiquiátrico, ou drogadição que 

impeça o cuidado da criança;  

• RN de família sem fonte de renda;  

• RN manifestamente indesejado. 

 

 Deve-se observar a realização dos cinco testes realizados pelo SUS no município de 

Nova Lima: pezinho, orelhinha, linguinha, coraçãozinho e olhinho. Verificar a situação 

vacinal e atualizar o cartão, se necessário.  

 

8.1.3. Avaliação do vínculo mãe-bebê 

 

O vínculo mãe-bebê é um relacionamento de dependência afetiva mútua e de cuidados 

entre a mãe e o bebê, que inicia seu desenvolvimento durante a gestação e se consolida após o 

nascimento, e que é percebido, objetivamente, por meio dos cuidados dedicados da mãe para 

com seu bebê.  

Alguns fatores impactam positivamente na formação desse vínculo, como o contato 

prolongado entre a mãe e seu bebê nas primeiras horas após o parto, suporte básico a essa mãe 

nos dias posteriores ao parto, o empoderamento materno em relação aos cuidados com seu 

filho.  

O profissional de saúde deve observar se há contato olho a olho entre a mãe e seu 

bebê, se ela toca o seu filho, se ele sorri para ela, se ela conversa com ele e se preocupa, 

antecipa as necessidades do bebê e se ela atende as necessidades dele. Esse comportamento da 

mãe em relação ao seu filho é um forte indício que houve o estabelecimento desse vínculo.  

O profissional deve tentar compreender os sentimentos de ansiedade, angústia, culpa e 

impaciência que a mulher pode carregar consigo, buscar compreender ainda as relações, as 

atitudes e os apoios dos familiares, e buscar o alívio dessas tensões para melhorar a 

assistência à criança. 
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8.1.4. Avaliação do Aleitamento Materno 

 

Observar e avaliar a mamada para garantia do adequado posicionamento e pega da 

aréola. O posicionamento errado do bebê, além de dificultar a sucção, comprometendo a 

quantidade de leite ingerido, é uma das causas mais frequentes de problemas nos mamilos. 

Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 5º dia pós-parto, orientar 

quanto à ordenha manual, armazenamento e doação do leite excedente a um Banco de Leite 

Humano.  

A abordagem ao Aleitamento Materno (incentivo e apoio) deve ser de preferência 

interdisciplinar e intersetorial, garantindo cuidados e orientações não só às gestantes e mães, 

mas também aos companheiros e todo núcleo familiar.  

Essas ações devem se iniciar no pré-natal e prosseguir na maternidade, antes, durante e 

após o parto, nas visitas domiciliares e em todos os momentos em que a mãe comparecer a 

UBS.  

É importante ressaltar que a gestante deve ser informada de seu direito em amamentar 

seu filho ao nascer (aleitamento materno na primeira hora de vida), desde que seja possível, 

de acordo com as condições clínicas da criança e da puérpera, assim como o direito de ter um 

acompanhante na sala de parto.  

Após o parto, durante o período de amamentação, o profissional deve recomendar para 

a puérpera: 

• Escolher uma posição confortável para amamentar;  

• Verificar se a aréola está macia;  

• Oferecer sempre as duas mamas;  

• Começar sempre pela mama na qual terminou a última mamada;  

 Oferecer a mama ao bebê com o cuidado para que ele abocanhe parte da aréola 

e não só a papila (bico do seio);  

• Nos casos de ingurgitamento mamário não se deve colocar água quente ou 

compressa quente nas mamas. 

A suspensão da amamentação por motivos de doença materna ou uso de 

medicamentos é condição rara. Nas seguintes situações o aleitamento materno não deve ser 

recomendado: 

• Mães infectadas pelo HIV;  

• Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2;  
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• Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos 

são considerados contraindicados absolutos ou relativos ao aleitamento 

materno, como por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos. Como essas 

informações sofrem frequentes atualizações, recomenda-se que previamente à 

prescrição de medicações a nutrizes o profissional de saúde consulte o manual 

“Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias” 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medica

mentos_outras_ substancias_2edicao.pdf);  

• Criança portadora de galactosemia, doença rara em que ela não pode ingerir 

leite humano ou qualquer outro que contenha lactose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_outras_%20substancias_2edicao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_outras_%20substancias_2edicao.pdf
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9. DIREITOS DO CASAL  

 

É muito importante que a equipe de APS conheça e oriente a mulher/casal sobre os 

aspectos legais e os direitos na gestação. Em forma de tópicos, estão listados os direitos da 

gestante no âmbito da atenção à saúde, do direito social, do direito trabalhista, do aborto, do 

direito reprodutivo e do direito do pai. 

 

9.1. Atenção à saúde 

 

 Respeito e qualidade: a gestante tem direito ao atendimento gratuito e de boa 

qualidade nos hospitais públicos e nos conveniados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

 Ser atendida com respeito e dignidade pela equipe, sem discriminação de cor, 

raça, orientação sexual, religião, idade ou condição social;  

 À gestante também é garantido o direito a ser chamada pelo nome que preferir 

e os profissionais que lhe atenderem devem estar devidamente identificados; 

 Aguardar atendimento sentada e em lugar arejado; 

 Cartão da Gestante: a paciente deve recebê-lo na primeira consulta de pré-

natal. O cartão deve conter todas as anotações sobre o estado de saúde da 

gestante, o desenvolvimento do bebê e o resultado dos exames solicitados. A 

paciente deve portar o referido cartão em todos os atendimentos; 

 Por ocasião do parto, a puérpera tem o direito de ter a criança ao seu lado em 

alojamento conjunto, amamentar e receber orientações sobre amamentação; 

 No momento da alta hospitalar, a puérpera tem o direito de receber orientações 

sobre quando e onde deverá fazer a consulta de pós-parto e o controle da saúde 

do bebê; 

 A gestante tem direito ao conhecimento e à vinculação à maternidade onde 

receberá assistência no âmbito do SUS (Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 

2007); 

 A gestante tem direito à acompanhante de sua escolha durante toda sua 

permanência na maternidade, inclusive durante o parto (Lei nº 11.108, de 7 de 

abril de 2005); 

 Direito a realização de até seis consultas, no mínimo, durante o pré-natal; 
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 Realização de exames durante a gravidez; 

 À gestante é garantido o direito da entrega de laudo médico quando solicitado, 

bem como receber informações objetivas, compreensíveis e respeitosas quanto 

ao seu estado de saúde. 

 

9.2. Direitos sociais 

 

 A Lei 11.804/2008 garante prioridade no atendimento médico em instituições 

públicas e privadas; 

 Prioridade para acomodar-se sentada em transportes coletivos; 

 Os pais têm o direito de registrar o seu bebê (Certidão de Nascimento) 

gratuitamente em qualquer cartório; 

 A mulher tem direito à creche para seus filhos nas empresas que possuírem em 

seus quadros funcionais pelo menos trinta mulheres com mais de 16 anos de 

idade; 

 A Lei 10.836/2003 garante às famílias inseridas no Cadastro Único, 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e com alguma integrante 

grávida o direito de receber o benefício variável vinculado à gestante ou 

benefício variável vinculado à nutriz. É necessário que a equipe de saúde 

informe, logo após a primeira consulta de pré-natal, a condição de gestante da 

beneficiária do PBF à referência técnica do programa na SEMSA19, para que 

esta insira tal informação no sistema. 

 

9.3. Relações de trabalho 

 

 O artigo 7º, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias garante a toda empregada gestante direito à estabilidade no 

emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após do parto. 

A confirmação da gravidez deve ser atestada por meio do exame laboratorial e 

médico. Isto significa que a gestante não poderá ser dispensada do emprego até 

5 meses após o nascimento de seu filho. Caso seja despedida, ela tem direito à 

                                                        
19 Enviar email, com o título GESTANTE BENEFICIÁRIA DO PBF, a producaoabnovalima@gmail.com,. No 

email informar o nome da gestante, DUM, data de nascimento, peso, altura, data da primeira consulta de pré-

natal e UBS de referência.  

mailto:producaoabnovalima@gmail.com
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indenização correspondente aos salários e às demais vantagens que sejam 

relativos ao respectivo período. Para tanto, assim que for confirmada a 

gravidez, a mulher deve informar o fato ao empregador. A comunicação ao 

empregador se faz mediante a apresentação do exame laboratorial e do atestado 

fornecido pelo médico. O profissional de saúde deve orientar a gestante com 

relação ao fato de que os exames dela pertencem somente a ela mesma. 

Portanto, a gestante deve apenas fornecer as cópias ao empregador, com a 

ciência do seu recebimento. É uma boa medida para assegurar o direito à 

estabilidade gestacional; 

 É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais 

direitos: (Redação dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) a transferência de 

função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da 

função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo 

necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais 

exames complementares. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999); 

 O artigo 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho proíbe a 

exigência, pelo empregador, de atestado ou exame, de qualquer natureza, para 

a comprovação de esterilidade ou gravidez da mulher, na admissão ou para a 

permanência no emprego. O médico não deve fornecer atestado com estas 

finalidades; 

 Por outro lado, o médico poderá fornecer atestado de gravidez da mulher para 

que esta possa exercer a faculdade de romper o compromisso de um contrato 

de trabalho, desde que seja prejudicial à gestação, nos termos previstos no 

artigo 394 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

9.4. Licença maternidade  

 

 O artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal garante à empregada gestante 

o direito à licença-maternidade, correspondente a 120 (cento e vinte) dias, após 

o nascimento de seu filho, sem prejuízo do emprego, dos salários e dos demais 

benefícios; 
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 A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da 

data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º 

(vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste. (Redação dada pela Lei 

nº 10.421, 15.4.2002); 

 Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 

(duas) semanas cada um, mediante atestado médico. (Redação dada pela Lei nº 

10.421, 15.4.2002); 

 Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias 

de licença (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002); 

 Caso a empresa tenha aderido ao programa empresa cidadã, poderá haver uma 

ampliação dessa licença maternidade para 180 dias. 

 

9.5. Licença paternidade 

 

 A Constituição Federal de 1988 em seu artigo VII dispõe sobre a licença 

paternidade que foi estendida de 1 (um) para 5 (cinco) dias, contando-se os 5 

dias consecutivos a partir do dia útil da data de nascimento, de forma a 

absorver o dia autorizado pelo legislador previsto no art. 473, III da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Caso a empresa tenha aderido ao programa empresa cidadã, poderá haver uma 

ampliação dessa licença paternidade por mais 15 dias, totalizando 20 dias de 

licença. 

 

9.6. Licença maternidade nos casos de adoção 

 

 Os direitos como licença maternidade na adoção, auxílio maternidade na 

adoção, entre muitos outros, são garantidos perante a lei do governo brasileiro 

(Lei nº 12.010/2009) para que haja uma equivalência quanto as mães 

consanguíneas; 

 A Lei 12.873/2013 estende o salário-maternidade ao homem (segurado da 

Previdência Social) nos casos de adoção ou nas hipóteses em que a mulher ou 

homem que fazia jus ao salário-maternidade vier a falecer. 
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9.7. Estudante grávida 

 

 Segundo a Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, é garantido a estudante grávida 

o direito a licença maternidade sem prejuízo ao período escolar a partir do 

oitavo mês de gestação; 

 Durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo 

regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, de 

21 de outubro de 1969; 

 O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 

determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola; 

 Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, 

poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto; 

 Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à 

prestação dos exames finais. 

 

9.8. Aborto 

 

 No caso de aborto, a mulher tem direito a 2 (duas) semanas de repouso, ficando 

assegurados seus salários e suas funções exercidas; 

 A prova do abortamento espontâneo faz-se por intermédio do atestado médico 

oficial, que a empregada deverá encaminhar ao empregador. 

 

9.9. Violências na gravidez 

 

 No atendimento de qualquer gestante vítima de violência, seja ela física, sexual 

ou psicológica, por pessoas próximas ou desconhecidas, o profissional deve 

preencher a ficha de notificação compulsória e orientar a gestante a denunciar 

o seu agressor nos órgãos competentes ou ligar para 180 ou 136 (Disque 

Saúde). 

 

 

 

 



Versão para consulta pública – Junho/2020 
 

97 
 

9.10. Amamentação 

 

  À nutriz é garantido pelo artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho que 

toda a mãe deve ter dois períodos de 30 minutos cada para amamentar o seu 

bebê até que ele complete seis meses de vida. A mesma deve acordar com seu 

empregador a melhor maneira de aproveitar esse tempo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Questionário da escala de depressão perinatal de Edinburgh 

 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Idade da mãe: _____ anos.                 Data: ____ / ____ / ________ 

Data de nascimento (bebê): ____ / ____ / ________ 

Por favor, marque a resposta que mais se aproxima de como você tem se sentido nos últimos 7 

(sete) dias, não apenas hoje. 

Aqui está um exemplo: 

Eu tenho me sentido feliz: 

(  ) Sim, o tempo todo 

(X) Sim a maior parte do tempo 

(  ) Não, não muito frequentemente 

(  ) Não, de maneira alguma 

Isto significaria: “Eu me senti feliz a maior parte do tempo durante a última semana”. 

Complete o restante do questionário da mesma forma 

Nos últimos 7 dias: 

1. Eu tenho rido e visto o lado engraçado das coisas: 

( ) Tanto quanto eu sempre fiz - 0 ponto 

( ) Não tanto quanto antes - 1 ponto 

( ) Sem dúvida, menos que antes - 2 pontos 

( ) De jeito nenhum - 3 pontos 

2. Eu tenho encarado o futuro com alegria: 

( ) Tanto quanto sempre fiz - 0 ponto 

( ) Menos do que o de costume - 1 ponto 

( ) Muito menos do que o de costume - 2 pontos 

( ) Praticamente não - 3 pontos 

3. Eu tenho me culpado quando as coisas dão errado: 

( ) Sim, a maior parte do tempo - 3 pontos 

( ) Sim, parte do tempo - 2 pontos 

( ) Não muito frequentemente - 1 ponto 

( ) Não, nunca - 0 ponto 

4. Eu tenho estado ansiosa ou preocupada sem uma boa razão: 

( ) De jeito nenhum - 0 ponto 

( ) Raramente - 1 ponto 

( ) Sim, algumas vezes - 2 pontos 

( ) Sim, frequentemente - 3 pontos 
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5. Tenho tido medo ou pânico sem uma boa razão: 

( ) Sim, muito - 3 pontos 

( ) Sim, algumas vezes - 2 pontos 

( ) Não, não muito - 1 ponto 

( ) Não, de jeito algum - 0 ponto 

6. Eu tenho me sentido sobrecarregada pelas tarefas e acontecimentos do meu dia-a-dia: 

( ) Sim, na maioria das vezes eu não consigo controlar a situação - 3 pontos 

( ) Sim, algumas vezes eu não consigo controlar a situação - 2 pontos 

( ) Não, na maioria das vezes eu controlo bem a situação - 1 ponto 

( ) Não, sempre eu tenho controlado a situação - 0 ponto 

7. Tenho estado tão triste que tenho dificuldade para dormir: 

( ) Sim, na maioria das vezes - 3 pontos 

( ) Sim, algumas vezes - 2 pontos 

( ) Não muito frequentemente - 1 ponto 

( ) Não, nunca - 0 ponto 

8. Eu tenho estado triste ou arrasada: 

( ) Sim, na maioria das vezes - 3 pontos 

( ) Sim, frequentemente - 2 pontos 

( ) Não muito frequente - 1 ponto 

( ) Não, de jeito algum - 0 ponto 

9. Tenho estado tão triste que choro: 

( ) Sim, na maior parte do tempo - 3 pontos 

( ) Sim, frequentemente - 2 pontos 

( ) Ocasionalmente, apenas - 1 ponto 

( ) Nunca - 0 ponto 

10. Tenho pensado em me machucar (ferir) 

( ) Sim, frequentemente - 3 pontos 

( ) Às vezes - 2 pontos 

( ) Raramente - 1 ponto 

( ) Nunca - 0 ponto 

Interpretando o resultado 

        Caso a soma dos pontos seja igual ou maior que 11, há a possibilidade de que estes sintomas 

sejam decorrentes de DEPRESSÃO PERINATAL. Neste caso, recomenda-se avaliação especializada 

para confirmar ou excluir o diagnóstico e delinear o melhor plano de tratamento, que atenda as 

expectativas da mãe e do casal. 

        O tratamento adequado melhora a qualidade de vida de todos e torna a experiência da 

maternidade mais plena e prazerosa, como ela deve ser! 

       Quando há necessidade de medicação, muitos tratamentos disponíveis são seguros e PODEM SER 

USADOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO. 
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ANEXO 2 - Ficha de acompanhamento do tratamento de sífilis da gestante e do 

parceiro 

  
Nome da gestante: _______________________________ 
DUM: __/__/____                   DPP: __/__/____      UBS: ___________________ 
Nome do parceiro: ________________________________ 
 
Exame 

Gestante Parceiro 

VDRL Teste Rápido VDRL Teste Rápido 

Data Título Data Reator/Não 
reator 

Data Título Data Reator/Não 
reator 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Tratamento 

Medicação/Dose 

Data Gestante Parceiro Ass. profissional 

    

    

    

    

    

 
Obs.: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________ 
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