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INTRODUÇÃO 

 

Assistência Pré-Natal e Puerpério 
 

 O acesso ao cuidado pré-natal tem sido incorporado como indicador de avaliação da 

qualidade da Atenção Básica, sendo fundamental o envolvimento de toda equipe para a assistência 

integral à gestante. 

 A ideia de criação de um manual de normas e protocolos de atendimento para os 

profissionais da saúde, foi inspirada na preocupação de elaborar um roteiro prático que sirva para 

nortear as ações dos profissionais na instituição de saúde, assegurando um atendimento com 

qualidade e ao mesmo tempo autorizado pelos órgãos competentes na fiscalização desses 

profissionais. 

 A assistência pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde 

materna e neonatal. O objetivo principal é o acolhimento da mulher desde o início da gravidez. 

Os objetivos básicos da assistência pré-natal são: rastreamento de indicadores de risco 

gestacional, imunizações e profilaxia, aconselhamento e educação, intervenção obstétrica. 

A Equipe de Saúde da Família deve acompanhar a gestante nas consultas individuais, nos 

grupos de educação em saúde, e em visita domiciliar para garantir a realização do pré-natal. Além 

de realizar busca ativa em caso de gestantes faltosas ou dificuldade de acesso ao serviço de saúde. 

Para o acompanhamento do pré-natal humanizado e em equipe são definidas algumas 

atribuições para os seguintes profissionais: Agente Comunitário de Saúde; Técnico de 

Enfermagem; Enfermeiro e Médico, Cirurgião - Dentista. 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM NA REDE BÁSICA 
 

 O enfermeiro é Co-responsável pelo desenvolvimento de ações promotoras, preventivas 

e de recuperação a saúde, desenvolvendo, dentre outras, ações dirigidas a assistência pré-natal, 

parto e puerpério. 

 A prática assistencial do enfermeiro que atua na Atenção Básica é respaldada pela Lei do 

Exercício Profissional nº 7498/86  e confirmada pela resolução do COREN 271/2002. 

 A Lei nº 7.498 de 25 de Junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem em seu artigo XI “ O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe: como integrante da equipe de saúde: prescrição de medicamentos 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de 

saúde”. 

 

À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMPETE: 

 

1. Rastrear todas as gestantes da região para que nenhuma fique sem assistência pré-natal; 

2. Facilitar o início precoce do pré-natal; 

3. Garantir as consultas e os exames do pré-natal; 

4. Buscar a gestante faltosa; 

5. Proporcionar encontros com as gestantes para orientações do pré-natal, parto e puerpério; 

6. Garantir a consulta de puerpério  

 

GRUPO DE GESTANTES: 
1. Salientar a importância do pré-natal (consultas, exames laboratoriais, exame clinico e 

ginecológico, vacinação, orientações de dieta, atividade física, estimular a participação 

do parceiro no pré-natal); 

2. Fornecer orientações odontológicas (cuidados com a saúde bucal da mãe); 

3. Informar sobre DSTs; 

4. Orientar sobre efeitos deletérios para o feto com uso de álcool e drogas na gestação; 

5. Esclarecer sobre queixas comuns na gestação (azia, náuseas, tonturas, constipação 

intestinal, dor lombar) 

6. Orientar sobre sinais de alerta (sangramento, perda de líquido, sintomas relacionados com 

aumento da pressão, diminuição da movimentação fetal, contrações uterinas) 

7. Orientar sobre o que é trabalho de parto, tipos de partos; 

8. Aleitamento materno e cuidados com as mamas; 

9. Orientações sobre os cuidados com o recém-nascido; 

10. Enfatizar sobre planejamento familiar. 

 

Os encontros deverão ser registrados na ficha de atividade coletiva com a data, horário de 

duração, assunto abordado e com o nome dos participantes, palestrantes. Deve-se registrar 

número do cartão do SUS, data de nascimento e lançar no e- SUS. 
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COMPETE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS): 
 

 Auxiliar a equipe de saúde no monitoramento da gestante através da visita domiciliar, 

priorizando as gestantes de risco; 

 Captar todas as gestantes da sua área de atuação e encaminhá-las à sua unidade de 

saúde para a inscrição no SISPRENATAL;  

 Captar todas as puérperas para as consultas pós-parto, priorizando aquelas com risco 

reprodutivo;  

 Incentivar o aleitamento materno exclusivo;  

 Informar às pessoas de sua área de atuação sobre o Atendimento ao Pré-Natal;  

 Orientar o    retorno das crianças para vacinações e controle de puericultura;  

 Orientar todas as gestantes de sua área de atuação sobre a importância de iniciar 

precocemente o pré-natal, preferencialmente, até a 12ª semana de gestação, priorizando 

aquelas em situações de risco;  

 Realizar visita domiciliar precoce, entre o 5º ao 7º dia pós-parto, para todos os recém-

nascidos e puérperas.  

 

COMPETE AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM:  
 

 No acolhimento realizar avaliação inicial, com o objetivo de identificar situações de risco 

e/ou emergência, e encaminhar para avaliação do profissional enfermeiro, ou médico;  

 Agendar consulta com os profissionais da sua unidade de Saúde, para o médico ou 

enfermeiro, o mais precoce possível;  

 Avaliar a situação vacinal e atualizar o esquema vacinal se necessário;  

 Verificar a pressão arterial, pesar e medir a altura da paciente na primeira avaliação;  

 Encaminhar a gestante para participar dos grupos educativos desenvolvidos na sua 

unidade de saúde;  

 Encaminhar a gestante para a Equipe de Saúde Bucal;  

 Participar de grupos de educação em saúde;  

 Realizar a busca ativa e o monitoramento das gestantes, principalmente, as de risco;  

 Captar as puérperas para as consultas pós-parto, priorizando aquelas com risco 

reprodutivo;  

 Realizar visita domiciliar precoce para os recém-nascidos e puérperas, entre o 5º e o 7º 

dia pós-parto;  

 Incentivar o aleitamento materno exclusivo e o retorno das crianças para vacinações e 

controle de puericultura;  
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL 
 

1. Realizar consulta de pré-natal de gestação de risco habitual; 

2. Fornecer o cartão da gestante devidamente preenchido e com o número do 

SISPRÉNATAL (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta); 

3. Registrar todas as consultas nos SISPRENATAL; 

4. Avaliar o calendário de vacinal e suas orientações; 

5. Solicitar exames de rotina e orientar tratamento conforme protocolo do serviço (compete 

ao profissional enfermeiro o tratamento inicial das seguintes patologias: anemias, sífilis, 

sintomas gerais como náuseas, dor lombar ou em baixo ventre, conforme capacitação do 

protocolo vigente), sendo que a gestante deverá sempre ser referenciada para o 

profissional indicado no protocolo. 

6. Realizar testes rápidos; 

7. Classificar as gestantes de risco conforme protocolo; 

8. Encaminhar gestantes identificadas como de risco para o profissional indicado no 

protocolo; 

9. Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com o médico de 

família; 

10. Realizar exame clínico das mamas e coleta do exame citopatológico do colo do útero; 

11. Realizar 6 consultas ou mais sempre que possível, orientar as gestantes sobre a 

periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas (se necessário) 

12. Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o 

processo de aleitamento e orientar sobre planejamento familiar (se necessário). 

13. Se for detectado algum risco, referir a gestante à avaliação médica e/ou encaminhar direto 

para maternidade;  

14.  Monitorar as gestantes de alto risco de sua responsabilidade quanto à frequência nas 

consultas agendadas (serviços de referência) e ao uso adequado da medicação instituída; 
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ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO DA ESF NO PRÉ-NATAL 

 

 

1. Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com o 

enfermeiro; 

2. Solicitar exames de rotina do pré-natal e implementar tratamento conforme 

protocolo; 

3. Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal; 

4. Orientar a vacinação da gestante; 

5. ATENDER intercorrências, avaliar, classificar conforme protocolo e encaminhar 

para os serviços indicados no protocolo; 

6. Identificar as gestantes de risco e encaminhar para o serviço de referência; 

7. Realizar exame de mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero; 

8. Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (juntamente com o 

enfermeiro) 

9. Monitorar as gestantes de alto risco de sua responsabilidade quanto à frequência nas 

consultas agendadas (serviços de referência) e ao uso adequado da medicação 

instituída;  

10. Monitorar as gestantes de sua responsabilidade com Infecção do Trato Urinário 

(ITU), quanto à frequência nas consultas agendadas e ao uso adequado da medicação 

instituída e ao controle de cura da infecção; 

 

 

COMPETE AO CIRURGIÃO - DENTISTA: 
 

 Garantir o atendimento odontológico para a gestante que estiver realizando o 

pré-natal na sua unidade de saúde; 

 Realizar exame clínico e tratamento curativo básico, profilaxia e adequação do 

meio bucal; 

 Encaminhar às especialidades odontológicas quando necessário;  

 Incentivar o aleitamento materno, salientando a importância deste para o 

desenvolvimento dos dentes;  

 Orientar a gestante sobre a prevenção de doenças bucais;  

 Participar, apoiar ou realizar as atividades educativas nos grupos do Centro de 

Saúde;  

 Orientar a gestante para retorno à consulta puerperal;  

 Garantir o atendimento odontológico anualmente da criança. 
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ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA ASSISTÊNCIA BÁSICA 
  

  

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 

Captação precoce Todos, com ênfase para o ACS 

Diagnóstico de gravidez – Teste rápido para 

diagnóstico de gestação 

Médico ou enfermeira 

Informação / orientação em saúde Multiprofissional  

Consulta de pré-natal de baixo risco Médico e enfermeira de forma 

alternada 

Solicitação e avaliação de exames laboratoriais de 

rotina e USG obstétrica 

Médico ou enfermeira 

Solicitação de USG obstétrica morfológica e ou 

ecocardiografia fetal 

Médico 

Solicitação de exames complementares Médico ou enfermeira 

Prescrição de medicamentos gerais Médico ou enfermeira conforme 

protocolo 

Prescrição de ácido fólico e sulfato 

ferroso/tratamento de vulvovaginites 

Médico ou enfermeira 

Prescrição de tratamento para sífilis Médico ou enfermeira 

Orientação de vacinas Multiprofissional 

Visita domiciliar Multiprofissional 

Registro SISPRENATAL   e carteira de gestante Médico ou enfermeira 

Consulta odontológica Cirurgião dentista 

Acompanhamento da gestante HIV Médico e enfermeiro da ESF e 

gineco-obstetra de referência 

Prescrição de contraceptivos no puerpério e na 

menacme 

Médico ou enfermeira 
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CAPTAÇÃO E VINCULAÇÃO NO PRÉ NATAL 

 

Toda mulher da área de abrangência da estratégia de saúde, com história de atraso 

menstrual superior a 7 (sete) dias, deverá ser acolhida pela Equipe de Saúde da Família e 

encaminhada para consulta de acolhimento com enfermeiro ou médico para diagnóstico da 

gestação e realização do Teste de Gravidez , preferencialmente, no mesmo dia. Confirmada a 

gestação, deverá ser  agendado a primeira consulta de Pré-Natal (PN) com o profissional médico 

ou enfermeiro. 

 

             Na primeira consulta de PN deverá ser realizado o cadastro da gestante no 

SISPRENATAL, o preenchimento do prontuário, do cartão da gestante e 

solicitação dos exames de rotina. Orientar a mulher para a consulta subsequente com o 

médico e também, para o cirurgião dentista. Estes registros devem ser minuciosamente 

preenchidos em todas as consultas de pré-natal. 

             A segunda consulta deverá ser agendada previamente, no prazo máximo de 30 

dias, principalmente, para avaliação dos resultados dos exames e classificação do risco 

gestacional.  

 

              As demais consultas deverão ser alternadas entre o profissional médico e 

enfermeiro, garantindo uma consulta médica por trimestre, no mínimo. 

O total de consultas deverá ser no mínimo de 06 (seis), iniciando o mais precoce 

possível, preferencialmente, até 12ª semana de gestação, com intervalo mensal até a 

36ª semana, e semanal a partir desta semana, até a 40ª semana e 

6 dias. A partir da 41ª semana a gestante deverá ser referenciada por escrito à Maternidade e 

monitorada pela equipe ESF.  

 

Calendário de Consultas do pré-natal 

Idade Gestacional Intervalo entre Consultas 

Da primeira consulta até 36º semana Consultas mensais alternadas entre 

enfermeiro e médico 

Da 37º semana até 40 semanas e 6 dias Consultas semanais alternadas entre 

enfermeiro e médico 

Na 41º semana Encaminhar para maternidade e manter o 

monitoramento pela ESF 
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FLUXOGRAMA 1: DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ 
 

 

 

  Atraso ou irregularidade menstrual, 

náuseas ou vômitos ou aumento do 

abdomen ou mamas 

 

Acolhimento. 
Avaliar ciclo menstrual, data da última 
menstruação, atividade sexual e uso de 

contraceptivo 
 

Atraso menstrual > 7 dias em mulheres 
com vida sexual ativa 

 

Realizar teste de gravidez (TIG) 

Consulta de 

enfermagem 

Negativo Positivo 

Solicitar BHCg 
Positivo 

Negativo 

Avaliação ginecológica 

com o  médico da 

unidade 

 

Prescrição de método 

contraceptivo* e orientações de 

prevenção de DSTs 

 *iniciar imediatamente o 

contraceptivo frente à um BHCG 

negativo 
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Fluxograma 2: Fluxo de atendimento do pré-natal 

 
 

 

 

 

 

 

EXAMES DO PRÉ NATAL 

  

Primeira consulta de enfermagem 

PREENCHER FICHA 

SISPRENATAL 

Orientações: 

• cuidados com as mamas, queixas ou 

dúvidas da gestante; 

• Orientar sobre grupos de gestante. 

• Solicitar exames iniciais e prescrever 

ácido fólico e sulfato ferroso conforme o 

protocolo 

• Coletar Citopatológico 

• Avaliar Fatores de Risco e classificar a 

gestante conforme protocolo de triagem 

 

 

Pré natal de risco habitual: 

 

 Marcar consulta com médico geral; 

 Intercalar consultas com o médico 

geral; 

 Consultas mensais até 36 semanas de 

gestação; 

 A partir de 37 semanas consultas 

semanais até 40 semanas e 6 dias 

 41 semanas encaminhar para 

maternidade 

 

As consultas serão alternadas entre o 

enfermeiro e o médico geral da unidade e 

referenciadas para o obstetra de acordo com 

a classificação de risco a qualquer momento 

no pré-natal 

 

Pré natal de alto risco: 

Classificação conforme protocolo 

 Encaminhar gestante para 

serviço de referência 

 Manter vinculo e 

monitoramento na 

unidade de saúde 
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ROTEIRO DA PRIMEIRA CONSULTA DE PRÉ-NATAL: 
 

Anamnese 
Na anamnese deve constar a coleta e o registro da história clínica, social e familiar 

da mulher e abordar os seguintes aspectos: 

 História Clínica: identificação; dados socioeconômicos; psicológicos e culturais; 

antecedentes pessoais e familiares; antecedentes ginecológicos e obstétricos; 

sexualidade; história prévia de doenças sexualmente transmissíveis; história 

patológica pregressa; reações alérgicas. 

  Gestação Atual: queixas, necessidades, sentimentos e conhecimentos sobre a 

gestação; ocupação habitual; investigação da data da última menstruação (DUM) 

para cálculo de idade gestacional (IG) e data provável do parto (DPP); dados 

antropométricos; avaliação nutricional; principais sinais e sintomas relacionados à 

gravidez (náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação, cefaléia, sincope, 

sangramento ou corrimento vaginal, disúria, polaciúria e edemas); hábitos 

alimentares; uso de tabaco, álcool ou drogas lícitas ou ilícitas; situação vacinal.  

 

 Exame Físico: 
Durante o exame físico e nas demais etapas da consulta, alguns pequenos gestos 

contribuem para o cuidado humanizado: lavar as mãos; explicar cada procedimento realizado; 

informar sobre os seus achados e tranquilizar a gestante; ao iniciar o exame, fazê-lo 

no sentido céfalo-caudal e manter a privacidade da gestante.  

        O exame físico é subdivido em geral e obstétrico: 

 Exame Geral: determinação do peso e altura; aferir a pressão arterial; inspeção 

da pele e mucosas; ausculta cardiopulmonar; exame do abdômen; exame dos 

membros inferiores; pesquisa de edema (face, tronco, membros). 

 Exame Específico: inspeção e palpação de mamas: avaliar simetria e tipo de mamilos 

(normais, planos, invertidos); palpação obstétrica e identificação da situação, 

posição e apresentação fetal (a partir da 28° semana); medida da altura uterina (AU); 

ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) após a 12° semana; avaliar genitália 

externa; proceder a coleta do exame colpocitológico para gestantes cujo último 

exame tenha sido realizado há mais de um ano (apenas ectocérvice).  

Suplementação de ácido fólico e Sulfato Ferroso: 
 

Indicação: para a prevenção de defeitos congênitos do tubo neural e principalmente para as 

mulheres com história de recém-nato com defeito do tubo neural em gestações anteriores; com 

parentes em 1º grau que apresentaram defeito do tubo neural e aquelas tratadas com ácido 

valpróico ou carbamazepina. E para prevenção de anemia durante a gestação 

Posologia: 5mg/dia de ácido fólico até 12ª semana de gestação e sulfato ferroso 40mg 1 cp 2 

vezes ao dia. 

 

(A prescrição cabe ao(a) profissional médico(a) ou enfermeiro(a). )  
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Fluxograma 3: Roteiro de exames do pré natal 
 

 

  
Os exames do pré-natal devem ser 

solicitados pelo enfermeiro e/ou médico  

1º Trimestre ou primeira 

consulta: 

 

 hemograma 

 glicemia de jejum 

 Tipagem sanguínea e 

Fator RH 

 Exame comum de urina 

com urocultura 

 Toxoplasmose IGG e 

IGM 

 TSH 

 Chagas 

 

Teste rápido: 

 HIV 

 VDRL 

 HBSAg 

 

 ULTRASSOM 

OBSTÉTRICO 

 

2º Trimestre (24 semanas) 

 hemograma 

 Toxoplasmose para as 

sucetíveis (IGG e IGM 

negativos) 

 TTg 75g (se glicemia 

inicial entre  92 - 126 e 

sempre feita entre 24 e 

28 semanas) 

 Exame de urina com 

urocultura 

 coombs indireto se RH 

negativo ( solicitar 

mensal) 

Teste rápido: 

 VDRL 

 

 ULTRASSOM 

OBSTÉTRICO 

 

3º trimestre (a partir 32 

semanas) 

 

 hemograma 

 Toxoplasmose para as 
sucetiveis (IGG e IGM 

negativos) 

 coombs indireto se RH 

negativo 

 Exame de urina com 

urocultura 

 swab para strepto grupo 

B entre 35s-37s 

 

Teste rápido: 

 

 HIV 

 VDRL 

 HBSAg 

 

 ULTRASSOM 

OBSTÉTRICO 
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RESULTADOS DOS EXAMES DO PRÉ-NATAL E CONDUTAS PROFISSIONAIS:  

EXAMES RESULTADOS CONDUTA 

Tipagem 

Sanguinea 

Se a gestante for RH - Solicitar o teste de coombs indireto; 

se negativo repetí-lo todos os meses 

a partir de 24 semanas. 
Quando for positivo, deve-se 

encaminhar a paciente ao pré-natal 

de alto risco 
 

VDRL 

(teste rápido) 

VDRL positivo 

(NOTIFICAÇÃO 

COMPULSÓRIA) 

Solicitar exame quantitativo apenas 

para a gestante 

Tratamento e conduta conforme 
Fluxograma 6 

VDRL negativo Repetir teste rápido  no 2º e 3º 

trimestre, no momento do parto e no 

abortamento 

HIV 

(tete rápido) 

HIV negativo Orientações e repetir exame no 3º 

trimestre e no parto 

HIV positivo 

(NOTIFICAÇÃO 

COMPULSÓRIA) 

Acolhimento e seguir conduta do 

Fluxograma 

Exame comum 

de urina e 
urocultura 

(EQU)  

negativo Repetir no 2º e 3º trimestre 

positivo Encaminhar imediatamente para o 

médico da unidade iniciar tratamento  

Hemograma Dosagem de hemoglobina Seguir fluxograma 

Glicemia de 

jejum 

< 92 TTg 75g -24-28 semanas – 

fluxograma 

92 - 126 DMG – seguir fluxograma 

>126 Diabetes prévia – seguir fluxograma 

HBSAg positivo Solicitar TGO e TGP e encaminhar 

para o gastroenterologista 

negativo Vacinar – repetir exame no 3º 
trimestre 

Sorologia para 

toxoplasmose 

IGG negativo e IGM negativo 

 

Orientar risco de contaminação e 

repetir no 2º e 3º trimestre 

IGG positivo IGM negativo 

 

Imune não solicitar mais 

IGG positivo e IGM positivo Seguir fluxograma 

Resultado do 
citopatológico 

CP: Negativo Orientar exame anual 

CP: ASCUS Encaminhar para colposcopia 

CP: NIC I Encaminhar para colposcopia 

CP: NIC II Encaminhar para colposcopia 

CP: NICIII Encaminhar para colposcopia 

CP: gardnerella/Trichomonas Tratamento conforme fluxograma 

CP: candidiase Tratamento conforme fluxograma 
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CONSULTAS SUBSEQUENTES: CONDUTA E ORIENTAÇÕES 
 

Controles maternos 

 

• Fazer a anamnese voltada ao estágio atual do processo de gravidez, avaliando os 

sinais e sintomas de cada fase de gestação, observando o estado emocional frente à 

gravidez e ao parto; 

• Fazer o controle do calendário de vacinação e encaminhar, se necessário. 

• Cálculo e anotação da idade gestacional; 

• Determinação do peso para avaliação do índice de massa corporal (IMC), anotar no 

gráfico da Ficha Obstétrica e Cartão de Pré-Natal e observar o sentido da curva para 

avaliação do estado nutricional; 

• Medida da pressão arterial; 

• Proceder ao exame físico de acordo com a situação gestacional atual; 

• Pesquisa de edema; 

• Palpação obstétrica e medida da altura uterina (anotar no gráfico da Ficha Obstétrica e 

Cartão de Pré-Natal e observar o sentido da curva para avaliação do crescimento fetal); 

• Fazer a avaliação dos exames laboratoriais e condutas específicas. 

 

Controles fetais 

 

• Ausculta dos batimentos cardíacos (BCF); 

• Avaliar a percepção materna da movimentação fetal e/ou detectados no exame 

obstétrico; 

• Orientar quanto ao Registro Materno Diário de Movimentos Fetais (MOBILOGRAMA). 

 

            O mobilograma é um instrumento de avaliação fetal simples, de baixo custo, que não 

requer instrumentalização e não tem contra-indicações. Em gestantes de baixo risco, o registro 

diário dos movimentos fetais pode ser iniciado a partir da 32° semana de idade gestacional. A 

contagem dos movimentos é realizada por período máximo de uma hora. Caso consiga registrar 

6 (seis) movimentos em menos tempo, não é necessário manter a observação durante uma hora 

completa. Entretanto, se após uma hora, não foi capaz de contar 6 (seis) movimentos, deverá 

repetir o procedimento. Se na próxima hora não sentir 6 (seis) movimentos, deverá procurar 

imediatamente a unidade de saúde. 

           Assim, considera-se como “inatividade fetal” o registro com menos de 6 (seis) 

movimentos por hora, em duas horas consecutivas. 

           Orientar a gestante a escolher um período do dia em que possa estar mais atenta 

aos movimentos fetais; alimentar-se previamente ao início do registro; sentar-se com a 

mão sobre o abdômen; registrar os movimentos do feto nos espaços demarcados pelo 

formulário, anotando o horário de início e de término do registro. 
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FORMULÁRIO PARA REGISTRO DIÁRIO DE MOVIMENTOS FETAIS – MOBILOGRAMA 

1. Alimentar-se antes de começar o registro; 

2. Em posição semi-sentada, com a mão  sobre o abdômen; 

3. Marcar o horário de início; 

4. Registrar seis movimentos e marcar o horário do último; 

5. Se, em uma hora, o bebê não mexer mais que seis vezes, iniciar novo registro. Se após a 

segunda hora persistir a diminuição, procurar a unidade de saúde. 

 

DIA HORARIO 

INICIO 

MOVIMENTOS FETAIS HORÁRIO 

TÉRMINO 

  1 2 3 4 5 6  

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Condutas profissionais nas consultas subsequentes 

 

• Interpretação dos dados de anamnese, do exame obstétrico e dos exames laboratoriais 

com solicitação de outros, se necessário; 

• Anotar todos os dados (queixas, resultados de exames e exame físico) no prontuário 

da gestante e no cartão de pré-natal; 

• Tratamento de alterações encontradas, ou encaminhamento, se necessário; 

• Encaminhar para consulta odontológica; 

• Iniciar suplementação de sulfato ferroso profilático ou terapêutico (conforme Fluxograma ); 

• Prescrição de Suplementação de ácido fólico; 

• Acompanhamento das condutas adotadas em serviços de referência, pois a mulher 

deverá continuar a ser acompanhada pela Equipe de Saúde da Família; 

• Realizar ações educativas individuais e/ou em grupos; 

• Convidar para o Grupo de Gestantes (convidar a cada consulta); 

• Agendamento das consultas subseqüentes. 
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SUGESTÕES DE TEMAS PARA GRUPOS  DE GESTANTES E/OU CASAIS 
 

Temas: Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê; Alimentação; 

Amamentação; Ambiente adequado para o bebê; Aspectos emocionais; Atividade física; 

Auto-cuidado e auto-estima; Cuidados com RN; Depressão pós-parto; Direitos trabalhistas 

na gestação; Eliminações vesical, intestinal, vaginal; Evolução do feto; Exames realizados 

no período pré-natal; Gestação atual, experiências anteriores e expectativas; Gestação de 

risco; Gestante vítima de violência; Gravidez na adolescência; Importância da Consultas 

Puerperais; Importância e adesão ao pré-natal; Imunização; Maneiras facilitadoras para realização 

do parto; Mudança fisiológica do corpo; Planejamento familiar; Risco para saúde 

do bebê e família (tabagismo, alcoolismo e outras drogas); Saúde bucal; Sexualidade; Sinais 

e trabalho de parto; Tipos de parto e Trabalhar mitos e tabus sobre gestação na família 
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CONDUTA EM GESTANTES COM O TESTE RÁPIDO HIV POSITIVO 

 

Aconselhamento pré-teste para diagnóstico de HIV 

 
           O diagnóstico de infecção pelo HIV, no início da gestação, possibilita melhor controle da 

infecção materna e melhores resultados na profilaxia da transmissão vertical desse vírus. 

           O teste do HIV deve ser obrigatoriamente oferecido, com o aconselhamento pré 

e pós-teste, para todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal, no último trimestre de 

gestação e na hora do parto. 

 

Condutas para o aconselhamento pré-teste: 
 

• O(a) profissional deve avaliar os conhecimentos da gestante sobre a infecção pelo 

HIV/Aids e outras DST e informá-la sobre o que ela não sabe, especialmente acerca do 

seu agente etiológico, meios de transmissão, sobre a diferença de ser portador(a) de 

infecção e desenvolver a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, sobre os conceitos 

de “vulnerabilidade” e “situações de risco”, e sua importância na exposição ao risco 

para infecção pelo HIV, em ocasião recente ou pregressa; 

• Explicar o que é teste anti-HIV, como é feito, o que mede, suas limitações, explicando 

o significado de resultados negativo, indeterminado e positivo; 

• Explicar os benefícios do diagnóstico precoce na gravidez para a mulher e para o 

bebê, reforçando as chances de reduzir a transmissão vertical pelo acompanhamento 

especializado e as medidas profiláticas durante a gestação, no parto e pós-parto, e o controle da 

infecção materna; 

• Garantir o caráter confidencial do teste anti-HIV.  Durante todo esse 

processo, a gestante deverá ser estimulada a expressar seus sentimentos e dúvidas 

em relação a essas informações. 

 

Em frente à um resultado positivo, encaminhar para o serviço de referência – COAS onde 

a gestante irá se acolhida e ter a consulta com o obstetra agendada. 

A ESF não deve perder o contato desta gestante sendo que a mesma deve manter consultas 

também na sua unidade de saúde. 
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IDENTIFICAÇÃO DA GESTANTE DE RISCO 
 

 A classificação de risco será feita com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento e 

melhorar a assistência das nossas gestantes. É importante ressaltar que a unidade básica sempre 

será a responsável pela gestante mesmo se esta for encaminhada para um serviço de referência, 

ou seja, no momento que a unidade referência sua gestante para o atendimento com o obstetra na 

unidade central é de competência da unidade básica confirmar se a consulta e o acompanhamento 

desta gestante está realmente acontecendo. 

 O acolhimento da gestante com a classificação de Risco, visa estabelecer mudanças na 

forma de atendimento da usuária que procura o serviço de saúde. 

 Quem pode realizar a classificação de risco? 

Os profissionais da equipe médica e da equipe de enfermagem podem atuar no processo 

de classificação de risco desde que com devida qualificação e capacitação na implementação do 

protocolo. 

O protocolo foi elaborado para que os profissionais da saúde possam identificar as 

gestantes com risco para desenvolver alguma complicação durante o pré-natal, bem como aquelas 

já com complicações pré-definidas (identificadas na primeira consulta do pré-natal) 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
A gestante na sua primeira consulta com o enfermeiro ou médico geral, deverá ser 

classificada conforme risco prévio ou atual. O profissional da saúde que atende a gestante deve 

em todas as consultas realizar a classificação de risco, uma vez a gestante pode desenvolver 

alterações durante o pré-natal. 

A caracterização de uma situação de riso não implica necessariamente referência da 

gestante para acompanhamento em pré-natal de alto risco. As situações que envolvem fatores 

clínicos mais relevantes e/ou fatores evitáveis que demandem intervenções mais específicas 

devem ser referenciadas, podendo, contudo, retornar ao nível primário, quando se considerar a 

situação resolvida e/ou intervenção já realizada. De qualquer maneira, a unidade básica de saúde 

deve continuar responsável pelo seguimento da gestante encaminhada a um diferente serviço de 

saúde. 
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FATORES DE RISCO QUE PERMITEM A REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL 

PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

Fatores relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas 

desfavoráveis: 

 

1. Qualquer idade 

2. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se 

tratando de adolescente 

3. Baixa escolaridade 

4. Condições ambientais desfavoráveis 

5. Altura menor que 1,45m 

 

Fatores relacionados à história reprodutiva anterior: 

1. Recém-nascido com restrição de crescimento anterior 

2. Intervalo interpartal menor  que dois anos 

3. História de infecção urinária em gestação anterior 

 

Fatores relacionados à gestação atual: 

1. Anemia 

2. Infecção urinária (1 episódio) 

3. Sífilis 

4. Infecções vaginais 
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FATORES DE RISCO QUE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA O 

OBSTETRA (ALTO RISCO): 
 

Fatores relacionados às condições prévias: 

1. Cardiopatias; 

2. Diabetes prévia; 

3. Hipotireoidismo ou hipertireoidismo; 

4. Hipertensa prévia; 

5. Epilepsia; 

6. Lúpus eritematoso sistêmico; 

7. Recém-nascido anterior com malformação; 

8. Doenças psiquiátricas (pacientes do CAPS); 

9. Infecção pelo HIV; 

10. Dependentes de drogas; 

 

Fatores relacionados à história reprodutiva anterior: 

1. Morte intrauterina em gestação anterior; 

2. História prévia de doença hipertensiva da gestação (síndrome hellp, morte fetal 

intrauterina, eclampsia); 

3. Trabalho de parto prematuro em gestação anterior; 

 

Fatores relacionados à gestação atual: 

1. Restrição de crescimento intrauterino; 

2. Polidrâmnio ou oligodrâmnio; 

3. Malformações fetais; 

4. Distúrbios hipertensivos na gestação; 

5. Infecção urinária de repetição ( a partir do 2º episódio) 

6. Pielonefrite (paciente internada para tratamento ) 

7. Infecções por toxoplasmose 

8. HIV 

9. Diabetes gestacional 

10. Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre 
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FATORES DE RISCO QUE INDICAM ENCAMINHAMENTO PARA 

MATERNIDADE: 
 

1. Hiperêmese Gravídica 

2. Crise hipertensiva (PA>160/110) 

3. Amniorrexe prematura: perda de líquido vaginal (deve ser 

obsevada mediante exame especular com manobra de valsalva e 

elevação da apresentação fetal); 

4. Trabalho de parto prematuro ( contrações e modificação de colo 

em gestantes com menos de 36 semanas) 

5. IG a partir de 41 semanas (confirmada); 

6. Suspeita de pielonefrite; 

7. Trabalho de Parto 
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FLUXOGRAMA 4 – O QUE FAZER NOS QUADROS DE NÁUSEAS E VÔMITOS (COMPETÊNCIA MÉDICO E 

ENFERMEIRA) 

Hiperêmese gravídica: caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da 

gestante, ocasionando desidratação, oliguria, perda de peso e transtornos metabólicos. Situação em que a 

gestante deve ser encaminhada para a maternidade 

Acolhimento com escuta qualificada 
(enfermeiro ou médico geral)

PRIMEIRA CONDUTA:

Orientar:

1. Fazer alimentação fracionada

2. Alimentar-se logo ao acordar

3. Evitar jejum prolongado

4. Dar preferência a alimentos pastosos e secos

5. Evitar alimentos gordurosos e condimentados

6.Manter  boa ingestão de água e outros líquidos

SEGUNDA CONDUTA:

Sem melhora com as orientações gerais -
prescrever antieméticos orais:

1. Metoclorpramida (Plasil) 10mg até de 4/4h

Sinais de Alerta:

1. Sem melhoras com antiemético

2. Queda do estado Geral

3. Sinais de desidratação 

Encaminhar a gestante para a 
maternidade

Gestante com quadro de náuseas ou 
vômitos

Investigar causas 
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FLUXOGRAMA 5: TRATAMENTO DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO (COMPETÊNCIA MÉDICO E ENFERMEIRO) 

 

 

 

 

 

Tratamento adequado: é todo tratamento completo, feito com penincilina benzatina 

3 doses de 2,4 milhões UI semanais e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo 

sido o parceiro tratado concomitantemente. O tratamento deve ser realizado e registrado 

na carteira da gestante. 

Seguimento: VDRL mensal, sendo cura quando houver queda nos títulos de VDRL: 

diminuição de 4 vezes os títulos (por ex. 1/8 para ½ ou 1/128 para 1/32) 

Título persistentemente positivos mesmo após tratamento adequado pode significar 

reinfecção devendo o tratamento ser repetido para a gestante e seu parceiro. 

 

 

Teste Rápido VDRL 
Reagente

Iniciar tratamento do casal 

Solicitar VDRL quantitativo para 
gestante

Notificação da 
Gestante

NÃO TESTAR 
PARCEIRO

TRATAMENTO:

3 DOSES SEMANAIS DE 
PENINCILINA BENZATINA 2,4 

MILHÕES UI CADA DOSE (TOTAL 
7200 000UI)

Seguimento após 

tratamento: VDRL 

quantitativo mensal!!! 
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FLUXOGRAMA 6 -  RASTREAMENTO E CONDUTA NA ANEMIA (COMPETÊNCIA MÉDICO E ENFERMEIRO) 

 

 

  Primeira consulta: 

Iniciar profilaxia: 

Sulfato ferroso 1 cp 

2x/dia e Ácido fólico 5mg 

1 vez ao dia 

Hg > 11mg/dl Hg>8 e <11mg/dl Hg<8mg/dl 

Encaminhar a gestante 

para o alto Risco 

 

Anemia Grave 

Aumentar Sulfato ferroso 

para 1cp 3 vezes ao dia 

 

Anemia leve ou 

moderada 

 

Manter profilaxia: 

Sulfato Ferroso 1cp 2 

vezes ao dia + Ácido 

fólico 5mg  

 

Sulfato Ferroso 1 comprimido= 40 mg de Ferro elementar ( tratamento de 

anemia corresponde à 120 – 240mg de ferro elementar /dia) 

Administrar longe das refeições e preferencialmente com suco cítrico 
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FLUXOGRAMA 7: RASTREAMENTO DO DIABETES NA GESTAÇÃO 
 

 

  

 Primeira consulta Solicitar 

glicemia de jejum 

 Glicose< 92 Glicose 92-125 Glicose > 126 

 Rastreamento 

negativo TTG 75g entre 

24s – 28s 

 Diagnóstico de 

diabetes gestacional 

 Diagnóstico de 

diabete tipo II prévio 

 Encaminhar para Nutricionista 

Controle de HGT por 15 dias 

Encaminhar para o Alto Risco 

Rastreamento 

negativo segue pré 

natal habitual na sua 

unidade de saúde 

Glicemia jejum<92 e 

Glicemia 2h após < 

140 

Glicemia jejum>ou= 92 

Ou 

Glicemia 2h após >ou= 140 
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FLUXOGRAMA 8: DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gestante soro negativa: 

IGG - / IGM - 

 

 Orientações para gestantes 

susceptíveis para toxoplasmose 

 Repetir a sorologia no 

segundo e terceiro trimestres 

Gestante 

 IGG + e IGM - 

Gestante 

 IGG + e IGM + 

 

Gestante 

 IGG - e IGM + 

 

 Gestante com 

imunidade, sem 

necessidade de novo 

exame 

 Possibilidade de infecção 

Encaminhar para pré-

natal de Alto Risco 

 Infecção muito 

recente ou falso 

positivo 

Repetir sorologia em 3 

semanas 

IGG + IGM + 

Confirma infecção 

IGG – IGM - 

Prevenção primaria e 

repetir no segundo e 

terceiro trimestre 
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FLUXOGRAMA 9: O QUE FAZER NAS QUEIXAS URINÁRIAS E DOR EM BAIXO VENTRE 
 

 

  Gestante com queixa de 

ardência para urinar e/ou dor 

em baixo ventre 

Certifique-se que não haja 

contração uterina** 

Explique que o aumento da 

frequência urinária é normal 

na gestação 

Solicitar exame comum de 

urina com urocultura e marcar 

com o médico da unidade 

Se paciente estiver com 

contração uterina: 

2 ou mais contrações em 10 

minutos de observação: 

Encaminhar para Maternidade 

** Contração uterina: examinar a gestante por pelo menos 30 minutos 

controlando o endurecimento uterino com mão no fundo uterino: se 

houver 2 ou mais endurecimentos em até 10 minutos deve-se 

encaminhar a gestante para a maternidade. 

Se no momento do exame o médico geral estiver na unidade, deve-se 

chama-lo para que realize toque vaginal (desde que sem sangramento 

ou perda de líquido) em conjunto com o médico encaminhar para 

maternidade se necessário!! 

Urocultura positiva: tratamento 

para infecção urinária – primeira 

escolha: cefalexina 500mg VO 6/6h 

7 dias, repetir exame 7 dias após o 

tratamento (competência do 

médico) 

Exame especular 

para avaliar 

vulvovaginites 
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FLUXOGRAMA 10: TRATAMENTO DA INFECÇÃO URINÁRIA (COMPETÊNCIA DO MÉDICO) 
 

  

Urocultura positiva em 

qualquer momento da 

gestação mesmo com a 

gestante assintomática 

Encaminhar imediatamente 

para o médico da estratégia 

Solicitar novo exame de urina com urocultura para 

coletar 7 dias após o término do tratamento 

Iniciar tratamento com:  

1º escolha: cefalexina 500mg 6/6h por 7 dias 

2º escolha: nitrofurantoina 100mg VO 6/6h 7 dias 

Se urocultura positiva 

novamente 

Se urocultura negativa: 

Seguir rotina do pré – natal 

Orientar ingesta de água e 

hábitos de higiene 
Verificar se a gestante 

realizou o tratamento 

adequado 

Iniciar novo tratamento 

com a droga de 2º escolha 

 Repetir exame em 7 dias 

Encaminhar para alto risco 

Sim 

Não 

Repetir tratamento de 

forma adequada 

SE A GESTANTE 

APRESENTAR O 2º 

QUADRO DE ITU OU 

1 INTERNAÇÃO POR 

PIELONEFRITE O 

MÉDICO DEVERÁ 

INICIAR 

NITROFURANTOINA 

100mg 1X/DIA 

PROFILÁTICO E 

ENCAMINHAR 

PARA O ALTO 

RISCO! 
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FLUXOGRAMA 11: VULVOVAGINITES EM GESTANTE (COMPETÊNCIA DO MÉDICO  **) 

** Sempre tentar ter a avaliação do médico da unidade para iniciar o tratamento 

 

  
Gestante após 1º trimestre com corrimento 

vaginal/prurido vulvar/ odor ou hiperemia 

Avaliação de risco: 

Parceiro com sintoma 

Paciente com múltiplos 

parceiros 

Anamnese e avaliação de risco 

+ exame ginecológico 

Secreção branca e 

grumosa com hiperemia 

vulvar e prurido 

Critérios de risco positivo e/ou sinais de cervicite (pus 

no colo e sangramento do colo) 

Não 

Tratar gonorreia e clamídia  

 

Sim 

Tratamento Candidíase: 

Miconazol 2% creme vaginal 7 dias 

Se gestante com infecção recorrente: 

Clotrimazol 0,1% creme vaginal 12 dias 

Tratamento de Clamidia e gonorreia: 

Azitromicina 500mg 2 comprimidos 

VO dose única 

E 

Ceftriaxona 500mg IM dose única 

 

 

Secreção amarelada 

/bolhosa e com odor 

fétido 

Tratamento 

vaginose/trichomonas: 

Metronidazol 250mg 2 

comprimidos de 12/12h por 7 

dias 

+ 

Metronidazol creme vaginal 7 

dias 
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FLUXOGRAMA 12: O QUE FAZER SE A GESTANTE ESTÁ  COM SANGRAMENTO?   

Gestante com sangramento 

Primeiro trimestre ( até 12 

semanas de gestação) 
Segundo ou terceiro trimestre 

de gestação 

Sangramento 

moderado 

Solicitar ecografia transvaginal e 

marcar consulta com o médico 

geral. 

Orientar a gestante que se 

aumentar o sangramento deverá 

ir na maternidade. 

Sangramento 

intenso 

Sangramento leve 

Sangramento 

moderado a 

intenso 

Encaminhar 

imediatamente para 

maternidade 

Marcar consulta com 

médico no mesmo dia se 

possível para exame 

especular ( diagnóstico de 

vaginite/cervicite) 

Solicitar ecografia 

obstétrica 
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FLUXOGRAMA 13 : GESTANTE COM PERDA DE LÍQUIDO 
 

 

  

Acolhimento 

Definir Idade Gestacional 

Exame especular para 

confirmar perda de líquido 

 

Primeiro trimestre com 

perda de líquido  

Solicitar ecografia obstétrica 

Encaminhar imediatamente 

para a maternidade 

Segundo trimestre com 

perda de líquido confirmada 

pelo exame especular 

Orientar a paciente que se 

aumentar a perda de liquido 

ou iniciar com sangramento 

antes da ecografia- ir para 

maternidade 

Se houver dúvida em relação a perda de 

líquido, solicitar ultrassom obstétrico 

descrevendo no pedido sobre a dúvida 

de ser bolsa rota ou não!! 
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FLUXOGRAMA14: GESTANTE HIPERTENSA (INÍCIO DO TRATAMENTO COMPETÊNCIA DO MÉDICO) 

 

 

 

  

Gestante com TA >ou= 140/90 

Marcar consulta 

imediatamente com o 

médico da unidade e 

encaminhar para o obstetra 

de referência 

Orientar controle diário da 

Pressão arterial!! 

O médico da unidade pode 

iniciar o tratamento 

farmacológico até a gestante 

consultar com o obstetra de 

alto risco. 

Na segunda medida TA= 

140/90 até 150/100 

Repouso de 15 minutos e 

repetir a medida 

Se TA >ou = 160/110 

encaminhar para a 

maternidade e entregar o 

encaminhamento para o alto 

risco. 

O tratamento inicia-se no momento 

em que a pressão arterial fica > ou 

=150/100 iniciar com metildopa 

250mg 8/8h e manter controle 

diário até a consulta com o obstetra  

no pré natal de alto risco. 
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FLUXOGRAMA 15:  QUEIXA DE LESÃO GENITAL (COMPETÊNCIA DO MÉDICO) 
 

 

  
Paciente com queixa de úlcera genital 

Anamnese e exame físico 

No exame lesões com vesículas? Sem história de lesões com 

vesículas 

Sim 

Em conjunto com o médico da 

unidade, tratar para herpes 

genital 

Pesquisar sífilis 

Aciclovir 200mg 1 comprimido 5 

vezes ao dia por 7 dias 

Se as lesões forem verrucosas: 

HPV/ encaminhar para aplicação 

de ATA (1 vez por semana por no 

máximo 4 semanas) 

Se as lesões obstruírem a vagina ou 

não desaparecerem após 4 

aplicações de ATA: encaminhar para 

Dra Rita – Saúde da Mulher 

Sifilis negativo tratar para 

cancro mole:  

Ceftriaxona 500mg IM dose 

única 
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CONDUTAS NA CONSULTA DE PUERPÉRIO (COMPETÊNCIA DO MÉDICO E 

ENFERMEIRO): 

 

Verificar no cartão de Pré-Natal e da criança: 

 Acompanhamento pré-natal (condições da gestação); 

 Atendimento ao parto e ao RN; 

 Avaliar a situação das sorologias para sífilis e HIV; 

 Avaliar uso de suplementação vitamínica e/ou outros medicamentos; 

 Dados do parto: data, tipo de parto, indicação de parto operatório, intercorrências no 

trabalho de parto, parto e pós-parto como febre, hipertensão, diabetes, convulsões, 

sensibilização Rh. 

Anamnese:  

           Identificar as queixas principais. Avaliar: aleitamento materno; 

alimentação, sono e atividades físicas; condições psicossocioemocionais (atenção 

para depressão puerperal e situações de vulnerabilidade social); dor, fluxo vaginal,  

sangramentos, queixas urinárias, febre; planejamento da vida sexual e reprodutiva.  

Avaliação ginecológica: 

 Estado geral: estado de consciência, situação psicológica, pele, edema;  

 Exame abdominal: atentar para avaliar a involução uterina e dor à 

palpação, e incisão cirúrgica se cesárea;  

 Exame ginecológico: observar lóquios , lacerações, equimoses, edemas, 

incisão de episiotomia na vagina, vulva e períneo;  

 Avaliar mucosas, mamas e membros infer iores;  

 Avaliar sinais vitais;  

 Observar vínculo mãe – RN;  

 

 

         Orientações no puerpério: Aleitamento Materno Exclusivo, os profissionais da 

ESF e os ACS deverão incentivar o aleitamento materno, articulando e orientando 

os familiares para que possam apoiar a puérpera neste processo. O envolvimento do ACS no 

acompanhamento da puérpera poderá contribuir no sucesso da amamentação, pois a detecção 

precoce dos sinais desmame precoce poderá evitar complicações na amamentação. Atentar para 

as mulheres cuja amamentação está contra-indicada. 

         Orientar, também, em relação a alimentação saudável; atentar para ingesta hídrica, atividade 

física; atividade sexual; higiene; sono e repouso, contracepção pós-parto; cuidados com as 

mamas; cuidados com o recém-nascido; direitos da mulher (sexuais, reprodutivos, sociais e 

trabalhistas) e prevenção de DST/AIDS. 

Consulta puerperal do 30º ao 42º dia: atentar para a anticoncepção no puerpério e encerrar o 

SISPRENATAL. 
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ANTICONCEPÇÃO NO PUERPÉRIO 
 

                 A orientação relativa ao Planejamento da Vida Sexual e Reprodutiva deve ser o 

mais precoce possível, em torno de 40 dias pós-parto.  

Os métodos disponíveis na rede são: 

 Anticoncepcional hormonal injetável trimestral (Medroxiprogesterona 150mg – 

contracept 150mg 3/3meses) 

(Utilizadas principalmente no pós-parto, pois não alteram a qualidade nem a quantidade 

do leite materno);  

 DIU: em torno de 60 dias pós-parto; 

 Preservativo masculino: indicar o uso de preservativo desde a primeira relação sexual 

pós-parto. 

 

• Anticoncepcional hormonal oral combinado: se não estiver amamentando (ciclo 21) 

  



Protocolo de atenção à Saúde da Mulher 
 

40 

 

FLUXOGRAMA 16 : ANTICONCEPÇÃO NO PÓS PARTO (COMPETÊNCIA DO MÉDICO E ENFERMEIRO) 
  

Consulta puerperal 

40 dias pós parto 

Paciente amamentando 

exclusivo ou com 

complemento 

Contracept 150mg 

injetável (IM) 3/3 meses 

Paciente não está 

amamentando 

Orientar sobre uso do DIU 

de cobre  ou Ligadura 

tubária. 

Oferecer opções: 

Injetável: noregyna IM 30/30 dias 

Ciclo21 VO 1 comprimido ao dia 

com intervalo de 7 dias entre as 

cartelas 

Orientar sobre uso do DIU 

de cobre ou Ligadura 

tubária. 

 

A paciente para ligadura tubária 

deverá ser encaminhada para a 

Saúde da Mulher com formulário de 

consentimento preenchido e 

assinado. 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 

GINECOLÓGICO  
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Assistência à anticoncepção 
 

Do ponto de vista clínico a seleção de um método anticoncepcional está normatizada pelos 

critérios clínicos de elegibilidade, definidos pela Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 

2002), e tem como objetivo auxiliar os profissionais de saúde na orientação das usuárias referente 

à escolha dos métodos anticoncepcionais. Esses critérios são divididos em quatro categorias, 

baseadas nos riscos e benefícios do uso de cada método: 

 Categoria 1: Condições clínicas em que o método é isento de riscos e pode ser usado 

sem restrições; 

 Categoria 2: Condições clínicas em que os benefícios em usar o método superam 

os riscos teóricos e comprovados. Em geral, o método pode ser usado, mas com 

acompanhamento médico; 

 Categoria 3: Condições clínicas em que os riscos do método ultrapassam os benefícios. 

Sob estas condições, normalmente, o método não deve ser utilizado. Entretanto, se 

outros métodos não estiverem disponíveis ou não forem aceitáveis para o usuário, pode 

eventualmente ser usado. Nesse caso, é imprescindível um acompanhamento médico 

mais rigoroso; 

 Categoria 4: Condições clínicas sob as quais o método representa risco inaceitável 

para a saúde e não deve ser usado. 

A prescrição dos métodos contraceptivos é de responsabilidade do profissional 

médico e do enfermeiro. No entando o  profissional enfermeiro somente poderá prescrever os 

métodos contraceptivos se a paciente se enquadrar na categoria 1 dos critérios de elegibilidade 

clínica da OMS. 
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS COMBINADOS 

1. Anticoncepcional hormonal oral combinado: 

Disponível na rede: etinilestradiol 0,03mg + levonogestrel 0,015mg (ciclo 21) 

 

2. Anticoncepcional injetável mensal combinado: 

Disponível na rede: noretistesrona 50mg + estradiol 5mg/ml (mensal – noregyna) 

 

QUANDO USAR ANTICONCEPCIONAL ORAL COMBINADO OU INJETÁVEL COMBINADO 

MENSAL? 
Faça as perguntas abaixo; qualquer resposta “SIM” contra-indica o uso destes métodos; 

neste caso, a mulher deve ser orientada conforme as instruções abaixo, segundo a Categoria 

1 dos Critérios de Elegibilidade. Apenas o(a) profissional médico(a) poderá manter a indicação 

deste método, em casos específicos e sob acompanhamento rigoroso. 

 

1. Você fuma E tem mais que 35 anos? Não 
Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método com progestágeno isolado (contracept) ou não hormonal. 
 

2. Você tem pressão alta? Não 
Sim. não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método com progestágeno isolado (contracept) ou não hormonal. 
 

3. Você está amamentando? Não 
Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método com progestágeno isolado ou não hormonal 
 

4. Você tem problemas cardíacos ou diabetes? Não 

Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método não hormonal. 
 

5. Você tem ou teve câncer de mama? Não 

Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método não hormonal. 
 

6. Você tem icterícia, hepatite ou tumor no fígado? Não 

Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método não hormonal. 

7. Você está tomando medicações para convulsões? (fenitoina, carbamazepina) Não 

Sim, não forneça anticoncepcionais orais ou injetáveis combinados. Ajude-a a escolher um 

método não hormonal  
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ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL TRIMESTRAL APENAS COM PROGESTOGÊNIO 
Disponível na rede: acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml (trimestral) 

QUANDO USAR O INJETÁVEL TRIMESTRAL? 

Faça as perguntas abaixo; qualquer resposta “SIM” contra-indica o uso destes métodos; 

neste caso, a mulher deve ser orientada conforme as instruções abaixo, segundo a Categoria 

1 dos Critérios de Elegibilidade. Apenas o(a) profissional médico(a) poderá manter a indicação 

deste método, em casos específicos e sob acompanhamento rigoroso. 

 

1. Você tem algum problema cardíaco grave, infarto, derrame cerebral? Não 
Sim, não ofereça medicação hormonal trimestral, ajude a paciente escolher um método não 

hormonal. 

2. Você tem ou teve câncer de mama? Não 

Sim, não ofereça medicação hormonal trimestral, ajude a paciente escolher um método não 
hormonal. 

3. Você teve cirrose hepática, hepatite ou tumor no fígado? Não 

Sim, não ofereça medicação hormonal trimestral, ajude a paciente escolher um método não 
hormonal. 

4. Você está com sangramento vaginal anormal (sangramento mais que 

menstruação)?Não 

Sim, encaminhar imediatamente para o médico da unidade que deve seguir fluxograma 20 de 
sangramento uterino anormal. 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
Disponível na rede: DIU TCU 38oA 

 

Orientações que os profissionais de saúde devem fornecer à usuária/casal na indicação do DIU: 

 

 Orientar sobre os outros métodos contraceptivos existentes; 

 Esclarecer os possíveis efeitos colaterais do DIU (cólica e menstruação mais intensa que 

o habitual); 

 Encaminhar após 60 dias de pós-parto; 

 Coletar o citopatológico; 

 Tratar qualquer tipo de vulvovaginite conforme fluxograma; 

 Encaminhar para o ginecologista de referência ou médico(a) habilitado(a). (Nas 

unidades em que o médico não está habilitado encaminhar para Dra Rita na saúde da 

mulher) 

 

*** A paciente deverá ser orientada que o diu de cobre causa mais sangramento menstrual e 

cólicas mais intensas, orientar sobre risco de infecções vaginais e que se não houver adaptação 

ele pode ser retirado em qualquer momento. A eficácia é de 5 anos, devendo ser trocado neste 

período. 
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ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

 

Disponíveis na rede: Levonorgestrel 0,75mg. 

 

            As pílulas anticoncepcionais de emergência (Levonorgestrel 0,75 mg) são métodos 

usados após a relação sexual desprotegida, para evitar gravidez inoportuna ou indesejada. Não 

deve ser usado como método de rotina. 

Posologia:  01 comprimido a cada 12 horas, com a primeira dose iniciada, no má- 

ximo, até 72 horas após a relação desprotegida, ou 02 comprimidos via oral (VO) em 

dose única.  

              Evidenciam-se efeitos protetores até cinco dias após a relação sexual desprotegida, 

prazo dentro do qual a pílula de emergência ainda pode ser tomada. No entanto, a eficácia do 

método é inversamente proporcional à demora no seu uso (BRASIL,2005). Se houver vômitos 

até 01 hora após a ingestão dos comprimidos, repetir a dose após alimentar-se, precedido do uso 

de um antiemético, conforme prescrição médica. 

 

LIGADURA TUBÁRIA 

  A laqueadura é um método definitivo, sua indicação deve obedecer aos critérios pré-

estabelecidos, respeitando a legislação vigente: Lei nº9.263, de 12/01/96. Tanto o profissional 

médico quanto enfermeiro poderão indicar tal procedimento. 

A paciente que desejar realizar ligadura tubária deverá ser encaminhada para a saúde da 

mulher com o consentimento informado devidamente preenchido e assinado.  
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RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO UTERINO 
 

Recomendações prévias para realização da coleta do exame citopatológico: 
 

 Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais; 

 Não ter realizado ultrassonografia transvaginal nas últimas 48 horas; 

 Evitar relações sexuais com penetração vaginal durante 48 horas antes da 

coleta; 

 Não utilizar anticoncepcionais locais, espermicidas, nas 48 horas anteriores ao 

exame; 

 Aguardar o 5º dia após o término da menstruação.  

 

Situações Especiais 

 

 A presença de colpites, leucorréia ou colpocervicites pode comprometer a 

interpretação do exame colpocitológico.  Nesses casos, a mulher deve ser 

tratada conforme o protocolo e retornar para coleta do exame. Se for 

improvável seu retorno, a oportunidade da coleta não deve ser perdida. 

Nesse caso, o excesso de secreção deve ser retirado com pinça Cheron com 

algodão ou gaze, embebidos em soro fisiológico, e só então deve ser procedida 

à coleta do exame. 

 Mulheres grávidas: não está contra-indicada a realização do exame em 

mulheres grávidas, pode ser feito em qualquer período da gestação. 

 Mulheres submetidas à histerectomia: se histerectomia total recomenda-se a 

coleta de esfregaço de fundo de saco vaginal e se for histerectomia subtotal: 

rotina normal. 

 Pós menopausa com atrofia vaginal: usar estriol creme vaginal 1 vez ao dia 7 

dias antes da coleta. 

 

Roteiro para a consulta: 
 

 Anamnese: identificação da usuária; dados antropométricos; condições gerais 

de saúde, lazer, higiene, alimentação; atividade física; tabagismo; 

alcoolismo/outras drogas; história individual e familiar de doenças crônicas; 

outras queixas. 

 Dados específicos da saúde sexual e reprodutiva: motivo da consulta/queixa 

principal; menarca; sexarca; ciclo menstrual; DUM; Climatério/Menopausa; 

Gestações; Partos (vaginais e cesárias); Abortos; Filhos vivos; Amamentação; 

Atividade Sexual (ativa/inativa); Parceiro fixo/vários parceiros; Faz uso de 

método contraceptivo; faz terapia de reposição hormonal; submeteu-se à 

radioterapia; prurido vaginal; leucorréia; dispareunia; sinusorragia; disúria; 

hematúria; data do último preventivo; realiza o autoexame das mamas; data da 

última mamografia. 
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FLUXOGRAMA17: CONSULTA GINECOLÓGICA (COLETA DO CITOPATOLÓGICO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Observar atentamente o órgão 

genital externo para identificar 

lesões  ou outras anormalidades 

Colocação do espéculo de 

tamanho apropriado, suavemente 

e sem usar lubrificante. 

Identificar o colo uterino 

Observar características da 

vagina e do colo uterino, bem 

como secreção vaginal e 

aspecto da endocérvice 

A coleta do material deve ser feita 

na ectocércice e endocérvice, 

coleta dupla em lâmina única 

Orientar o retorno para o 

resultado com o profissional 

que realizou a coleta 

Se identificar secreção purulenta 

que indique cervicite ou 

secreção que indique vaginite 

seguir a conduta conforme o 

fluxograma  

Realizar exame de mamas 

e da genitália 
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CONDUTAS BASEADAS NO RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO 
 

Resultado Conduta 

Amostra insatisfatória: ausência de células 

endocervicais 

Repetir exame melhorando a coleta do canal 

endocervical 

Trichomonas, gardnerella ou candidiase Tratamento conforme protocolo 

ASCU-S + gardneralla ou mobiluncos Tratamento conforme protocolo e encaminhar 

para colposcopia 

ASC-H Encaminhar para colposcopia 

NIC I Encaminhar para colposcopia 

NIC II Encaminhar para colposcopia 

NIC III Encaminhar para colposcopia 

Carcinoma epidermoide Encaminhar para colposcopia 

 

FLUXOGRAMA 18: TRATAMENTO DE VULVOVAGINITES (COMPETÊNCIA DO MÉDICO E ENFERMEIRO)  

Gardnerella 

Leucorréia amarelada, 

bolhosa e fétida 

Tratamento: 

Metronidazol 250mg 2cps 

12/12h 7 dias 

+ 

Metronidazol creme vaginal 

7 dias 

 
 

Não há necessidade de 

tratamento do parceiro. Não há necessidade de 

tratamento do parceiro 

 

Tratamento: 

Fluconazol 150mg dose única 

+ 

Miconazol creme vaginal 7 

dias 

ou 

2º escolha: clotrimazol creme 

vaginal 7 dias 

Candidíase 

Leucorréia branca, grumosa, 

prurido vulvar e hiperemia 

Trichomonas 

Leucorréia 

amarelada/hiperemia 

Tratamento: 

Metronidazol 250mg 2cps 

12/12h 7 dias 

+ 

Metronidazol creme vaginal 

7 dias 

Tratar sempre parceiro: 

Metronidazol250mg 2cps 

12/12h 7 dias 
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FLUXOGRAMA 19: TRATAMENTO DE CERVICITES E COLPITES (COMPETÊNCIA DO MÉDICO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente com queixa de 

corrimento vaginal 

Não 

Critérios de risco: 

Parceiro com sintoma 

Mútiplos parceiros 

Sim 

Anamnese com avaliação de 

risco e exame ginecológico 

Fator de risco presente e/ou 

presença de corrimento 

purulento ou colo friável 

Tratar empírico para 

candidíase/vaginose/trichomonas 

Conforme fluxograma 18 

 

Tratar gonorreia e clamídia : 

Azitromicina 500mg 2 cps dose única 

+ 

Ceftriaxona 500mg IM 

Tratar empírico para 

candidíase/vaginose/trichomonas 

Conforme fluxograma 18 

 

Tratamento do parceiro : 

Azitromicina 500mg 2cps 

dose única 

+ 

Metronidazol 250mg 2cps 

12/12h 7 dias 
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FLUXOGRAMA 20 : SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL (COMPETÊNCIA DO MÉDICO E ENFERMEIRA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhimento anamnese 

inicial: estatus hormonal? 

Menacme  

Paciente na 

menopausa repetir 

exame transvaginal em 

6 meses 

Pós menopausa** 

BHCg se não usa 

contraceptivo ou o faz 

de forma irregular 

Se exame ginecológico 

normal: Solicitar 

ecografia Transvaginal 

Exame ginecológico para 

avaliar colo (mesmo com 

sangramento) 

Resultado do ultrassom: 

Miomatose 

Patologia endometrial 

Pólipo endocervical 

Adenomiose 

Gestação interrompida Normal 

Encaminhar para Dr 

Jackson na saúde da 

mulher 

Encaminhar para 

maternidade 

Se paciente na menacme 

iniciar com 

anticoncepcional – seguir 

fluxograma  

Se lesão no colo do útero: 

encaminhar para 

Colposcopia Dra Rita 



Protocolo de atenção à Saúde da Mulher 
 

51 

FLUXOGRAMA 21: TRATAMENTO DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (COMPETÊNCIA DO MÉDICO) 

 

  
Paciente com dor pélvica, dispareunia (dor 

na relação sexual), sinusorragia com ou 

sem parceiro apresentando sintomas 

Exame ginecológico: 

Colo uterino friável e com secreção 

purulenta 

Solicitar testes 

rápidos: 

HIV 

VDRL 

HBSAg 

Exame de toque bimanual : dor 

na imobilização uterina 

Sempre tratar o parceiro: 

Azitromicina 500mg 2 cps 

dose única 

+ 

Ceftriaxona 500mg IM dose 

única 

Iniciar tratamento: 

Doxaciclina 100mg 

12/12h por 14 dias 

+ 

Ceftriaxona 500mg IM 

dose única 

+ 

Metronidazol 250mg 2cps 

12/12h por 14 dias  
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FLUXOGRAMA 22: EXAME DAS MAMAS (COMPETÊNCIA DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA) 
 

1.Solicitar mamografia para todas as mulheres com mais de 40 anos mesmo que 

assintomáticas de forma anual (solicitar quando coletar o citopatológico) 

2.Toda mulher com 35 anos ou mais que tenha mãe, irmã ou filha com câncer de mama 

também deve realizar mamografia anual. 

3.Pacientes mais jovens com queixa de dor ou nódulo solicitar ecografia mamária. 

4.Pacientes com mais de 40 anos solicitar ecografia mamária na impossibilidade de 

realizar mamografia ou se for indicado complemento no laudo da mamografia. 

 

RESULTADO DA MAMOGRAFIA CONDUTA 

BIRADS 1 e 2 Controle anual 

BIRADS 3 Solicitar ecografia mamária e encaminhar para Dr 
Franck 

BIRADS 4 Solicitar ecografia mamária e encaminhar para Dr 

Franck 

BIRADS 5 Solicitar ecografia mamária e encaminhar para Dr 

Franck 

 

RESULTADO DA ECOGRAFIA 

MAMÁRIA 
CONDUTA 

BIRADS 1 e 2 Controle anual 

BIRADS 3 Encaminhar para Dr Franck 

BIRADS 4 Encaminhar para Dr Franck 

BIRADS 5 Encaminhar para Dr Franck 
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FLUXOGRAMA 23:  ATENDIMENTO DA MULHER NA MENOPAUSA (O TRATAMENTO É COMPETÊNCIA DO 

MÉDICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menopausa: idade habitual 45-

55 anos, amenorreia por 12 

meses consecutivos (1 ano). 

Antes dos 45 anos: menopausa 

precoce. 

Exames de rotina anuais: 

Citopatológico, mamografia 

Se paciente sem nenhuma patologia: 

Hemograma, colesterol total, LDL, HDL, 

triglicerídeos, glicemia de jejum, TSH 

 

 

Se paciente com mais de 60 

anos ou com mais de 10 anos 

de menopausa: 

Solicitar densitometria óssea 

Anamnese: 

Fogachos? 

Atrofia vaginal? 

Depressão, irritabilidade? 

Insônia? 

 

Fogachos: 

Tratamento inicial alternativo 

principalmente se associado 

com irritabilidade:  

Fluoxetina 20mg 1 vez ao dia 

contínuo 

Densitometria óssea com 

osteopenia ou osteoporose: 

Iniciar alendronato 70mg 1 vez 

por semana 

Orientar aumento ingesta de 

cálcio e atividade física. 

Secura vaginal: 

Para pacientes sem história 

prévia de câncer de mama: 

Estriol creme vaginal 2 vezes 

por semana 

 

Paciente com sangramento 

pós menopausa (seguir 

fluxograma) 

Paciente com sintomas 

persistentes mesmo com o 

tratamento acima descrito, 

encaminhar para o 

ginecologista de referência 
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO – DIU 
 
Eu, ____________________________________________________, portador da carteira de 

identidade número:___________ órgão emissor:_______  e cartão SUS ______________venho 

através deste TERMO solicitar a realização do procedimento de inserção de DIU – 

DispositivoIntra-uterino. 

 

Declaro para os devidos fins que: 

a) Tive orientações de  Planejamento Familiar e conheci os demais métodos anticoncepcionais 

disponíveis, também eficazes e reversíveis; 

b) Fui informada e estou ciente sobre o modo de atuação do método e dos possíveis riscos a ele 

associados tais como infecção pélvica e gravidez; 

c) Fui informada e estou ciente que posso apresentar alguns efeitos secundários (5-10%) tais 

como o aumento do sangramento menstrual; cólicas e irregularidade menstrual nos primeiros 

meses e deverei procurar a unidade básica à que pertenço para acompanhamento pela equipe de 

saúde; 

d) Fui informada e estou ciente da necessidade de retorno à consulta a cada seis meses no 

primeiro ano e demais retornos são anuais; 

e) Fui informada e estou ciente do prazo de validade é de 5 anos e após este prazo estarei sujeita 

a uma gestação indesejada, caso não substitua o método; 

f) Fui informada e estou ciente que posso solicitar a remoção do DIU e após a remoção deste, a 

recuperação da fertilidade é imediata e caso eu não queira engravidar preciso escolher qualquer 

outro método contraceptivo; 

g) Fui informada e estou ciente que este método não me protege do risco de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis incluindo o vírus do HIV; 

h) Caso ocorra qualquer uma das situações acima citadas, nenhuma responsabilidade poderá ser 

imputada à equipe e ou instituição que realizou o procedimento, pois fiz de minha própria 

vontade. 

 

Uruguaiana, ____de __________de ______. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura da Requerente 

 

 

*** Este termo de consentimento será preenchido pelo médico que realiza o procedimento e 

deverá ficar guardado no prontuário da paciente. 

*** Após colocar o DIU a paciente deverá realizar 1 exame transvaginal para confirmar a boa 

posição do DIU e após 6 meses nova ecografia.  

*** Orientar a paciente que após a segunda ecografia o diu deverá ser revisado anualmente 

junto com a coleta do citopatológico. 
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