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INTRODUÇÃO
    Promover a maternidade segura é compromisso de todos os
profissionais da saúde envolvidos. Além de garantir o pré-natal e
humanizar o atendimento, entre outras ações, é preciso dedicar atenção
especial a uma pequena parcela de mulheres grávidas que são portadoras
de doenças que podem se agravar durante a gestação ou que
apresentarão problemas que podem ter sido desencadeados nesse
período. 
    O objetivo deste protocolo é propiciar um atendimento multiprofissional
para as gestantes de alto risco, padronizado e de qualidade, para
redução da morbibortalidade materna e perinatal. Além disso, qualificar o
atendimento dos profissionais da rede básica e implementar a assistência
humanizada multiprofissional de acordo com o perfil e necessidade de
cada gestante.

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 referencia sua gestante para o atendimento com
o obstetra na unidade de alto risco 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.
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    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)
    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 que a gestante pode desenvolver
alterações durante o pré-natal.

   A caracterização de uma situação de risco não implica necessariamente
a permanência 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.

FATORES DE RISCO QUE INDICAM
ENCAMINHAMENTO PARA O ALTO RISCO:

Fatores relacionados às condições prévias:

 1. Cardiopatias;
 2. Diabetes prévia;
 3. Hipertireoidismo ou Hipotireoidismo**;
 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;
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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, eclâmpsia);
3. Trabalho de parto prematuro (nascimento antes de 37 semanas) em
gestação anterior;

Fatores relacionados à gestação atual:

1. Restrição de crescimento intrauterino (feto com peso menor que
percentil 10);
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

** Patologias que devem ser encaminhadas para avaliação mas que
podem ser manejadas na ESF
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CONSULTA DE TRIAGEM PELO ENFERMEIRO DO
ALTO RISCO

Revisar exames do pré natal habitual e calendário vacinal;1.

1º Trimestre
Hemograma

Glicemia de jejum

Tipagem sanguínea e
Fator RH

Exame comum de urina com urocultura

Toxoplasmose IgG e IgM

Eletroforese de hemoglobina

TSH Chagas

Ecografia Obstétrica Testes rápidos: HIV, HCV, VDRL, HBSAg

ou primeira consulta

9

TTOG 
(se glicemia de jejum < 92)

2° Trimestre ou entre 24-28 semanas

Hemograma

Coombs indireto se RH – Exame comum de urina com urocultura

Toxoplasmose IgG e IgM
(se ambos negativos no primeiro exame)

Ecografia Obstétrica

Testes rápidos: 
HIV, HCV, VDRL, HBSAg

3° Trimestre

Hemograma

Coombs indireto se RH – Exame comum de urina com urocultura

Toxoplasmose IgG e IgM
(se ambos negativos nos exames anteriores)

Ecografia Obstétrica Testes rápidos: 
HIV, HCV, VDRL, HBSAg

EGB entre 35 semanas e 37 semanas



PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO

2. Verificar uso de Sulfato Ferroso na gestação:

 

3. Registrar a consulta de enfermagem na carteira da gestante;
4. Solicitar exames conforme o protocolo (de acordo com a patologia da
gestante);
5. Encaminhar para nutricionista conforme protocolo;
6. Encaminhar para psicóloga conforme protocolo;
7. Agendar consulta com o obstetra;
8. Realizar testes rápidos, quando necessário;
9. Monitorar as consultas das gestantes, identificar as faltosas e comunicar
a ESF de origem para realizar busca ativa;
10. Realizar consulta de planejamento familiar;
11. Marcar consulta de puerpério para alta da gestante após o parto.

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. 

- Ver Fluxograma 9
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA ENFERMEIRA
DO ALTO RISCO

Hipertensão na gestação
1.Solicitar exames de rastreamento independente da IG:
         Hemograma, creatinina, ácido úrico, TGO, proteinuria de 24h;
2. Solicitar controle diário da Pressão Arterial duas vezes ao dia;
3. Orientar dieta hipossódica;

Diabetes na gestação
Solicitar controle diário de HGT: jejum, 1h após café, 1h após almoço e
agendar nutricionista;
Solicitar os seguintes exames para as gestantes com > de 24 semanas:

1.

2.
              Hemograma com plaquetas, creatinina, ácido úrico, TGO, proteinuria    
              de 24h, hemoglobina glicada;
   3. Orientar dieta: reduzir carboidratos, aumentar ingesta de fibras e   
 proteína;

META DO
HGT:

Hipotireoidismo na gestação

VALORES NORMAIS DO TSH NA GESTAÇÃO:

1º trimestre TSH 0,1 – 2,5 mUI/L

2º trimestre TSH 0,2 – 3,0 mUI/L

3º trimestre TSH 0,3 – 3,5 mUI/L

TSH, T4 livre, T4 Total, Anti TPO e anti Tireoglobulina
Tratamento: Levotiroxina 1,5mcg/kg de peso atual/dia (em jejum)

Se a gestante apresentar um valor aumentado em relação a referência=
hipotireoidismo subclínico, para estas pacientes solicitar os seguintes exames:

1.
2.
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Anemia na gestação

Suspender Sulfato Ferroso da gestante
Orientar maior ingesta de líquidos
Orienta gestante sobre identificação de início precoce de infecções
Solicitar:

Consulta de enfermagem solicitar: ferritina, ferro sérico, transferrina e
saturação de transferrina

Anemia Falciforme:
1.

2.
3.
4.

            Hemograma, ferro sérico, ferritina, TGO, TGP, bilirrubinas, ureia e 
            creatinina

Anemia grave hemoglobina < 8:
1.

12

DIAGNÓSTICO
1º trimestre TSH < 0,1 mU/L

2º trimestre TSH < 0,2 mUI/L

3º trimestre TSH < 0,3 mUI/L

TSH, T4 livre, T4 Total, Anti TPO, TRAB

Se a gestante apresentar valor de TSH dentro da referência acima, solicitar
os seguintes exames:

Hipertireoidismo na gestação
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CONSULTA DO MÉDICO OBSTETRA DO ALTO
RISCO

Realizar a consulta de pré-natal de gestação de alto risco intercalada
com a ESF de origem e o enfermeiro do alto risco;
Solicitar exames de rotina do pré-natal de alto risco e implementar
tratamento conforme protocolo;
Orientar a vacinação da gestante;
ATENDER intercorrências, avaliar, classificar conforme protocolo;
Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (juntamente
com o enfermeiro)
Monitorar as gestantes de alto risco quanto à frequência nas consultas
agendadas (serviços de referência) e ao uso adequado da medicação
instituída; 

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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OBSTÉTRICAS DAS
GESTANTES DO

ALTO RISCO
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Fluxograma 1: Sinais e sintomas Fisiológicos da
Gestação

Eventualmente, medicação antiemética; atentar
para agravamento do quadro que pode causar
desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e cetose
(Hiperêmese Gravídica, vide  fluxograma 63)

NÁUSEAS E 
VÔMITOS

Orientar fracionamento de refeições; Evitar
posição muito plana ao deitar; Evitar uso de
antiácidos como hidróxido de alumínio ou de
magnésio; Evitar cafeína e alimentos gordurosos;

PIROSE

Orientar aumento de ingesta hídrica e de fibras
alimentares, legumes, verduras e frutas;CONSTIPAÇÃO

Orientar dieta laxativa, anestésicos tópicos e
compressas mornas; Lembrar que regridem pós partoHEMORROIDAS

Evitar uso de salto alto e atividades intensas; Usar
travesseiros no dorso ao se sentar;LOMBALGIA

Orientar repouso com membros elevados, uso de
meias elásticas; Não é recomendado cirurgias;

EDEMA E
VARICOSIDADE

Orientar repouso e alimentação adequada com
lanches entre as refeições;

TONTURA E
VERTIGEM

Realizar exame especular para afastar vaginite ou
outras infecções; Lembrar que pode ser por ação
hormonal;

LEUCORREIA

Investigar infecção urinária; Lembrar que pode ser
por compressão do útero sobre a bexiga;POLACIÚRIA
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Fluxograma 2: Roteiro de exames do pré natal
habitual

Os exames do pré natal devem ser solicitados
pelo enfermeiro e/ou médico

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Hemograma;
Glicemia de jejum;
Tipagem
sanguínea e Fator
RH;
Coombs indireto;
Exame comum de
urina e urocultura;
Toxoplasmose IgG
e IgM;
TSH
Chagas;
Eletroforese de 
Hg;

Testes rápidos:
HIV, VDRL, HCV e
HBsAg

Ultrassom
obstétrico;

Hemograma;
Coombs indireto
se RH negativo;
TTg 75g (se
glicemia inicial
<92 e sempre feita
entre 24 e 28
semanas)
Exame comum de
urina e urocultura;
Toxoplasmose IgG
e IgM (se IgM e
IgG negativos);

Testes rápidos:
HIV, VDRL, HCV 

Ultrassom
obstétrico;

Hemograma;
Coombs indireto
se RH negativo;
Exame comum de
urina e urocultura;
Toxoplasmose IgG
e IgM (se IgM e
IgG negativos);

        Swab para
Strepto grupo B
entre 35-37sem

Testes rápidos:
HIV, VDRL, HCV e
HBsAg

Ultrassom
obstétrico;

ou primeira consulta 24 semanas a partir de 32 semanas
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Resultados dos exames do pré-natal e condutas: 

Exames Resultados Conduta

Tipagem
Sanguínea

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

Se a gestante for
RH -

Teste rápido
para Sífilis

Teste rápido positivo
(NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA)

Solicitar exame quantitativo
apenas para a gestante
Tratamento e conduta conforme
Fluxograma 

Teste rápido negativo
Repetir teste rápido no 2º e 3º
trimestre, no momento do parto e
no abortamento

HIV
(teste rápido)

HIV negativo

HIV positivo
(NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA)

Orientações e repetir exame no 3º
trimestre e no parto
Acolhimento e seguir conduta do
Fluxograma

Exame comum
de urina e
urocultura
(EQU) 

Negativo

Positivo 
(≥100.000 UFC/ml)

Repetir no 2º e 3º trimestre
Encaminhar imediatamente para o
médico iniciar tratamento

Hemograma Dosagem de hemoglobina Seguir fluxograma

Glicemia de
jejum

< 92

92 - 126

TTg 75g -24-28 sem – fluxograma

>126

DMG – seguir fluxograma

Diabetes prévia – seguir fluxograma

HBSAg

Sorologia
para
toxoplasmose

Positivo

Negativo

Solicitar TGO e TGP e encaminhar
para o gastroenterologista

Vacinar – repetir exame no 3º tri
IgG negativo e IgM negativo

IgG positivo IgM negativo

IGG positivo e IGM positivo Seguir fluxograma

Imune não solicitar mais

Orientar risco de contaminação e
repetir no 2º e 3º trimestre
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Fluxograma 3: Vulvovaginites na gestante

Gestante após 1º trimestre com
corrimento vaginal/prurido vulvar/

odor ou hiperemia

Anamnese e avaliação de risco
+ exame ginecológico

 

Parceiro com
sintoma
Paciente com
múltiplos
parceiros

Avaliação de risco:

 

Critérios de risco positivo
e/ou sinais de cervicite

(pus no colo e
sangramento do colo)

 NÃO SIM

Secreção branca e
grumosa com

hiperemia vulvar e
prurido

Tratar gonorreia e
clamídia

Azitromicina 500mg 2
comprimidos VO dose
única E Ceftriaxona
500mg IM dose única

Tratamento de Clamídia e
gonorreia:

 

Secreção
amarelada

/bolhosa e com
odor fétido

Miconazol 2% creme
vaginal 7 dias

Clotrimazol 0,1%
creme vaginal 12 dias

Tratamento
Candidíase:

 

Se gestante com
infecção recorrente:

Metronidazol
250mg 2
comprimidos de
12/12h por 7 dias +
Metronidazol creme
vaginal 7 dias

Tratamento vaginose/
trichomonas:
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Fluxograma 4: Tratamento da infecção urinária

1º escolha: cefalexina
500mg 6/6h por 7 dias
2º escolha: nitrofurantoina
100mg VO 6/6h 7 dias

Iniciar tratamento com: 

 

Urocultura ≥ 100.000UFC/ml em
qualquer momento da gestação mesmo

com a gestante assintomática

Solicitar novo exame de
urina com urocultura

para coletar 7 dias após
o término do tratamento

POSITIVO NEGATIVO

Seguir rotina do pré
– natal
Orientar ingesta de
água e hábitos de
higiene

 

Verificar se a gestante
realizou o tratamento

adequado

SIM NÃO

Repetir
tratamento de

forma
adequada

Iniciar novo tratamento
com 2ª droga de escolha
Repetir exame em 7 dias
Encaminhar para o alto
risco

Se a gestante
apresentar o 2º quadro
de ITU ou 1 internação

por pielonefrite o
médico deverá iniciar
nitrofurantoína 100mg

1x/d profilático e
encaminhar para o alto

risco.
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Fluxograma 5: Tratamento da Sífilis na gestação

Notificação da
gestante

Teste rápido reagente

Solicitar VDRL
quantitativo

para a
gestante

Iniciar tratamento
do casal

3 doses semanais
de Penicilina
Benzatina 2,4
milhões UI, IM,

cada dose
(total 7 200 000 UI)

Seguimento pós
tratamento:

 
VDRL quantitativo

mensal

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.

Tratamento
adequado

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 positivo, mesmo
após tratamento adequado, pode significar
reinfecção devendo o tratamento ser repetido
para a gestante e seu parceiro.

Considerar
feto não
tratado

2ª escolha:
Ceftriaxona
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Fluxograma 6: Tratamento da Toxoplasmose

IgG - e IgM -
 

IgG + e IgM -
 

IgG + e IgM+
 

IgG - e IgM +
 

Realizar
orientações;
Repetir a
sorologia no
2° e 3°
trimestres

Soro negativa

Susceptível

Gestante com
imunidade, sem
necessidade de

novo exame

Infecção muito
recente ou falso

positivo

Infecção
confirmada

Iniciar profilaxia da transmissão
vertical:

Solicitar Avidez de IgG

Espiramicina 500mg 2cps VO de 8/8h

Se IG ≤ 16 semanas

Repetir teste

IgG + e IgM+

Ultrassom morfológico 24 semanas e após
ultrassom seriado mensal

Sinal de infecção fetal ou
soroconversão com 32 semanas

Ausência de sinais
de infecção fetal

Manter espiramicina
até o parto

Sulfadiazina 500mg 2cps 8/8h
Pirimetamina 25mg 1 cp 12/12h
Acido folínico 15mg 1cp 1 x dia
Até 34 semanas e após retornar
para espiramicina até o parto

Tratamento do feto:
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Fluxograma 7: O que fazer nos quadros de Náuseas e
Vômitos

GRAVÍDICA

Sem melhora com
antiemético;
Queda do estado geral;
Sinais de desidratação;

Sinais de alerta:
1.

2.
3.

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO
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Caracteriza-se por vômitos contínuos e
intensos que impedem a alimentação da
gestante, ocasionando desidratação, oliguria,
perda de peso > que 5% da massa corporal pré
gravídica e transtornos metabólicos. 
Situação em que a gestante deve ser
encaminhada para a maternidade.

HIPERÊMESE

Suspeitar de Hiperêmese
Gravídica e Investigar causas

Vômitos incoercíveis; perda de peso > 5%, desidratação,
distúrbio hidroeletrolítico ou ácido base

Fazer alimentação fracionada;
Alimentar-se logo ao acordar;
Evitar jejum prolongado;
Dar preferência a alimentos pastosos e secos;
Evitar alimentos gordurosos e condimentados;
Manter boa ingestão de água e outros líquidos;

PRIMEIRA CONDUTA:
Orientar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metoclopramida (Plasil) 100mg até de 4/4h
Intercalar com Meclin 50mg ou odansetrona
8mg;

SEGUNDA CONDUTA:
Sem melhora com as orientações gerais - prescrever
antieméticos orais:

1.
2.

Encaminhar a gestante
para a maternidade

Gengibre

Vitamina B6
10-25mg 6/6h



aaaa

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO

23

Fluxograma 8: Rastreamento e conduta na anemia 

Primeira consulta

Iniciar profilaxia:
 

Sulfato ferroso 1 cp 2x/dia e 
Ácido fólico 5mg 1 x/dia

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

Hg < 8 mg/dl

Manter profilaxia:
 

Sulfato ferroso 1 cp
2x/dia e 

Ácido fólico 5mg 1
x/dia

Aumentar sulfato
ferroso para 1 cp

3x/dia 

Anemia leve ou
moderada Anemia grave

Sulfato ferroso 1 comprimido = 40mg de Ferro
elementar

Administrar longe das refeições e
preferencialmente com suco cítrico

(tratamento da anemia corresponde à 120-240mg

de Ferro elementar por dia)

Solicitar eletroforese de
hemoglobina e hemograma

completo conforme rotina do
pré natal

Gestante com cansaço,
fadiga, palidez,

palpitações,
taquicardia, dispneia,

palidez cutâneo
mucosa, cabelos

quebradiços,
estomatites
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Anemias graves na gestação

Anemia severa

Anemia severa

Anemia muito
severa

Hb < 7,0g/dL

Hb < 4,0g/dL

CLASSIFICAÇÃO FISIOPATOLÓGICA DAS ANEMIAS:

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICAS DAS ANEMIAS:

Falta de produção: Excesso de destruição:

Falta de eritropoietina:
insuficiência renal
Falta do tecido
hematopoiético: aplasia de
medula, drogas, infecções
Falta de elementos
essenciais: ferro, vit B12 e
folatos

Defeito intrínseco do
eritrócito: talassemias,
hemoglobinopatias
Defeito extrínseco do
eritrócito: anemias
hemolíticas
Perda de sangue: aguda ou
crônica

Hipocrômica/
Microcítica

Normocrômica/
Normocítica

Macrocíticas:

Estoque de ferro
baixo: anemia
ferropriva
Estoque de ferro
normal: talassemia,
doenças crônicas

Reticulócitos
aumentados: anemia
hemolítica, perda
aguda
Reticulócitos
normais: doença
crônica,
hipotireoidismo, IR,
doenças hepáticas

Reticulocitos
aumentados:
anemia hemolítica
Reticulócitos
normais:
megaloblástica
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Principal função: síntese de hemoglobina, não
é excretado, a perda se dá por descamação ou
perda sanguínea;
Quantidade total no adulto 3 a 4g, 2g na
hemoglobina dos eritrócitos;
Depósito: ferritina (fígado, baço, células

reticuloendoteliais e medula óssea)

Necessidade de Ferro na gestação:
27mg/dia (maior necessidade a partir de 20
semanas até 3 meses pós-parto);

FERRO

Fluxograma 9: Conduta na anemia grave 

Protocolos Assistenciais da Clínica Obstétrica, 2015 

Zugaib Obstetrícia, 2019

Se hemoglobina <8,0 

Consulta de enfermagem
solicitar:

Ferritina, ferro sérico,
transferrina e saturação de

transferrina

Microcitose e
hipocromia

 
Ferritina sérica <12

 
Índice de saturação da

transferrina <15%
 

REPOSIÇÃO VO: 
Fe elementar 120 a
180mg/dia (dividido
em 3 tomadas antes

das refeições)

Sulfato ferroso
 3 a 4 cp/dia

Efeitos colaterais:
náuseas, vômitos,

diarreia e
constipação

 

Indicação de Ferro
parenteral - ambiente

hospitalar

Hg entre 8 e 9,0g/dL
se sintomas e Hg<

8,0g/dL assintomática
 

Noripurum** cada
ampola de 5ml

(100mg)
 

400 mg/
semana

 

200 mg 2x/
semana por 4

semanas
 

Infusão lenta em
2h, diluído em

200ml SF
 ** Sacarato Hidróxido Férrico
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TABELA 1: DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS FALCIFORMES

Genótipo Hg Ht VCM Eletroforese Hg%
6-10

6-12

10-12

Hemograma normal

HbSS

S-beta tal

HbSC 

Traço falciforme 
 

20-30

20-36

30-36

80-100

60-8

70-90

S: 80-95 A2:2-3 Fetal:2-20

S: 75-95 A2:4-6  Fetal:2-20

S: 50 C:50

S: 35-45 A2:55-65

Anemia
 megaloblástica

Diagnóstico

Hemoglobinopatias
Anemia falciforme

Hemoglobina 6 a 9,0 g/dL
Macrocitose VCM > 100
Acido fólico < 3ng/ml

Vit B12 100 a 200pg/ml

Ácido fólico 5mg/dia
Cianocobalamina
1000 mcg IM
semanalmente por 4
semanas

Tratamento:

 

HEMOGRAMA +
ELETROFORESE DE

HEMOGLOBINA

Hemograma +
reticulócitos, ferro sérico
e ferritina, creatinina,
TGO e TGP, bilirrubinas
totais mais frações

Exames na primeira
consulta de pré natal:

Repetir mensalmente

 Suplementar ácido fólico
5mg/dia
Suplementar ferro se houver
deficiência
Manter hidratação
adequada
Orientar gestante quanto a
sinais de infecção
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Fluxograma 10: Rastreamento do diabetes na gestação

É definido como uma intolerância aos
carboidratos de intensidade variável com início
ou primeiro diagnóstico na gestação.
Está associada a grande incidência de
macrossomia fetal , pré eclâmpsia , aumento
das taxas de parto cesárea. Além da
possibilidade de desenvolvimento de obesidade
materna. 
As complicações fetais incluem: prematuridade,
hipoglicemia , complicações respiratórias.

Diabetes 
Melittus

Gestacional

Início do pré-natal

Glicemia de jejum
imediatamente

(GJ)

< 20 semanas 20 -28 semanas > 28 semanas

GJ ≥ 126
mg/dL

GJ de 92
a 126

mg/dL

GJ < 92
mg/dL

DIABETES
MELLITUS

DIABETES
MELLITUS

GESTACIONAL

24 -28 semanas Imediatamente

TOTG 75g
Dosagem: jejum, 1ª hora, 2ª hora

Ao menos um valor de:
Jejum: 92-125 mg/dL
1ª hora: ≥ 180 mg/dL

2ª hora: 153 a 199 mg/dL

Ao menos um valor de:
Jejum: ≥ 126 mg/dL

2ª hora: ≥ 200 mg/dL
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Proteinúria de 24 h;
TGO;
Creatinina;
Ácido úrico; 
Hemograma com
plaquetas;

Jejum
1h após o café

1h após o almoço
1h após o jantar

7. Dieta

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO
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Fluxograma 11: Conduta no Diabetes na gestação

Consulta com enfermeira

1.Rastreio de base
de pré eclâmpsia

Hemoglobina
glicada; 
TSH: se ainda
não possuir no
cartão, solicitar

2. Ultrassonografia  obstétrica

3. Agendamento de consulta com nutricionista;

4. Controle de HGT
 2 semanas

 Fornecer tabela:

5. Após controle de HGT por 2 semanas consulta com
obstetra ;

6. Se paciente não possuir contraindicação orientar 30 min de
atividade física de leve a moderada intensidade ;

Indicado para todas as pacientes
com DMG ou DM pré-existente;

 

Alvos glicêmicos : Jejum <95 , após refeições <140

ATENÇÃO: Consulta com obstetra com urgência se
Glicemia de jejum maior que 126 ou acima de 34 semanas 

Obesas devem reduzir 1/3 da sua ingesta calórica, mantendo um
mínimo de 1600 e 1800Kcal/dia. 

Limitar a ingesta de Carboidratos em 35 – 45% do total de calorias,
distribuídas em 3 pequenas ou médias refeições, bem como 3 – 4

lanches.
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NPH: 1⁄2 em jejum, 1⁄4 antes do almoço e 1⁄4
às 22 H 

 
Caso controle glicêmico ruim após refeições,

acrescentar insulina regular :

 
Regular: 1/3 em jejum, 1/3 antes do almoço,

1/3 antes do jantar ( as doses devem ser
aplicadas 30 min antes das refeições )

29

Primeiro trimestre: 0,5-0,6 Unidade por
Kg por dia 
Segundo trimestre: 0,7-0,8 Unidade por
Kg por dia 
Terceiro trimestre: 0,9-1,0 Unidade por
Kg por dia Iniciar com a 0,5 Unidade por
Kg por dia. 

INSULINOTERAPIA

Consulta com obstetra

Frequência De 15/15 dias até 34 semanas;
Após 34 semanas, consultas semanais;

Controles
glicêmicos

alterados ou
feto com CA >

75

Iniciar GLIFAGE XR 500 MG – 2
comprimidos após jantar e orientar retorno

com controles glicêmicos em 15 dias. 
REFORÇAR DIETA.

 

Se HGT
continuar
alterado

Aumentar dose de GLIFAGE (dose máxima
2 gramas) ou se necessário iniciar insulina

NPH (levar em consideração adesão ao
tratamento)
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*Iniciar AAS, se houver indicação 100 mg/dia, até 36 semanas.
*Mobilograma 3 vezes por semana, a partir de 28 semanas. 
*Ultrassonografia obstétrica de primeiro trimestre, segundo trimestre,
após com perfil biofísico: 28 semanas, 32 semanas, 36 semanas. 
*Se HAS concomitante (na ausência de restrição de crescimento) doppler
com 28 semanas, 32 semanas e 36 semanas. 
*Se disponibilidade: ultrassonografias morfológicas e
ecocardiograma fetal.
*Proteinuria de 24 horas em todos os trimestres. 
*MAP semanal a partir de 34 semanas.

30

CRITÉRIOS DE
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR :

Controle metabólico inadequado;          
Alteração da função renal;
Pré Eclâmpsia; 
Restrição de crescimento fetal;
Polidrâmnio moderado a grave;
ITU complicada;
Macrossomia fetal: feto acima de
4kg necessidade de resolução fetal
independente da idade gestacional; 
Necessidade de realização de
corticoterapia;
Cardiotocografia suspeita.
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Fluxograma 12: Rotina na Gestante com Diabetes
Prévio

Primeira consulta de pré-natal
(Preferencialmente, até 11 semanas)

Paciente deve fazer
avaliação antes do início

da gestação para prevenir
complicações

Solicitar: Glicemia em jejum,
fundoscopia, proteinúria 24

horas, ECG, Ur, Cr, lipidograma,
Hemoglobina glicada, ácido

úrico, TSH, T4 L

Suplementação com ácido fólico,
no mín 3 meses antes da

gestação, para prevenir defeito
do tubo neural:

5mg, via oral, até 12 semanas de
gravidez

Atentar que as
gestantes no

primeiro trimestre
podem se

encontrar normo
ou hipoglicêmicas

Consultas subsequentes:
Mensais até 28 semanas

Quinzenais entre 28-34 semanas
Semanais acima de 34 semanas

USG na 1ª consulta para
avaliar idade
gestacional, saco
gestacional;
Entre 11 e 14 semanas:
USG morfológica para
avaliar translucência
nucal e possibilidade de
malformações fetais;
13 semanas e 06 dias:
Doppler de artéria
uterina;

Entre a 20ª e 24ª sem: UGS
morfológica para avaliar
malformações fetais;
23 sem e 6d: Doppler de artéria
uterina;
≥26ªsem: Doppler das artérias
uterinas e artérias umbilicais;
Entre 24ª e a 28ªsem:
Ecocardiograma fetal (em casos de
diabetes preexistente, para
rastreamento de malformações
cardíacas e hiperinsulinismo fetal);
≥ 24sem: USG mensal para avaliar o
crescimento fetal e polidrâmnia;

USG mensal: avaliar peso
e ILA. Em caso de
polidrâmnia ou
macrossomia: 15/15dias;
CTG e ILA 2x/sem. Se
CTG alterado, realizar
BCF;
Doppler de artéria
umbilical, pelo menos 15
dias se: HAS, pré-
eclâmpsia, CIUR ou
vasculopatias;
Mobilograma diário;

2º Trimestre1º Trimestre 3º Trimestre
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Fluxograma 13: Parto da paciente diabética

Espontâneo até
40 sem

Antecipação do
parto

Pacientes com dieta e
controles glicêmicos

adequados e vitalidade
fetal preservada

Pacientes com controles
glicêmicos inadequados, pré
eclâmpsia e/ou em uso de

medicações 

CONDUTA INDIVIDUALIZADA

Via de nascimento:
obstétrica 

Entre 
37 e 38

semanas

PACIENTE EM USO
aaaaDE INSULINA

O parto abdominal eletivo ou indução do
trabalho de parto devem ser programadas
para o período da manhã; 
No trabalho de parto espontâneo ou
induzido, ou na cesárea, fazer: 

   Durante o Parto: 
*Cesárea NÃO administrar insulina na manhã
do parto.
*Vaginal: suspender insulina com diagnóstico
de trabalho de parto.

Manter infusão de SG 5 % 50 ml hora e
Glicemia capilar a cada 2 horas (manter entre
70 e 130 )

Se necessário insulina regular conforme HGT .

   Pós parto: 
Descontinuar o tratamento farmacológico
(insulinas e/ou antidiabéticos orais) nas
pacientes com DMG, exceto nos casos de
hiperglicemia franca persistente, quando
deverá ser tomada conduta caso a caso;

Nas DM 1 : insulina na metade da dose 
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TABELA 2:
TEMPO DE AÇÃO DAS INSULINAS MAIS UTILIZADAS NA GESTAÇÃO

TIPO DE INSULINA INÍCIO DA AÇÃO PICO DE AÇÃO DURAÇÃO
até 15 minLispro ou Aspart

Regular

NPH

30-60 min

1-3 horas

1-2 horas

2-4 horas

5-7 horas

4-5 horas

6-8 horas

13-18 horas

Consulta de revisão puerperal no alto risco em 7 – 10 dias . 
Novo TOTG EM 6 SEMANAS

PUERPÉRIO: 
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Fluxograma 14: Critérios Diagnósticos da Doença
Hipertensiva na Gestação

2 aferições (PAS≥140mmHg e/ou PAD
≥90mmHg) espaçadas OU PAS ≥160mmHg e/ou

PAD≥110mmHg confirmados após 15 minutos

IG ≤ 20 semanas

HAS isolada

IG ≥ 20 semanas

Proteinúria ou 1
critério de disfunção

de órgão alvo

SIMNÃO

Proteinúria ou 1
critério de disfunção

de órgão alvo

SIM NÃO

Lesão renal
crônica ou

Hipertensão
secundária

Pré-eclâmpsia HAS gestacional

Controle da PA até
12ªsem pós parto-sem

uso de medicações anti
hipertensivas

SIM NÃO

HAS
gestacional
transitória

Hipertensão
crônica

 ≥1 critério de disfunção
de órgão alvo e/ou

PAS≥  160 e/ou PAD ≥
110 mmHg

SIMNÃO

Pré eclâmpsia
sem critério de

gravidade

Pré eclâmpsia
com critério

de gravidade

Eclâmpsia

Convulsão tônico
clônica

generalizada ou
coma

SIM
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Hipertensa
prévia

Após 20ª semanas
de gestação

META: PA: 140/90mmHg

Tratamento de 1ª linha:
1ª droga: Metildopa até 2g/dia; 
2ª droga: Nifedipina 20mg até de 8/8h;
3ª droga: Caverdilol 12,5-50mg, 12/12h (não usar atenolol);

Tratamento de 2ª linha:
1ª droga: Metildopa até 2g/dia; 
2ª droga: Nifedipina 20mg até de 8/8h;
3ª droga: Hidralazina 25-50mg, 12/12h, até 100mg/d;

Tratamento de 2ª escolha: 

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO
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Fluxograma 15: Hipertensão

Substituir medicação
por metildopa, iniciar
com 250mg de 6/6h

Se rastreio positivo,
classificar com DHEG

Rastreio de base na
primeira consulta

Exames 1ª
consulta com
enfermeira

Hemograma com
plaquetas;
Creatinina;
Proteinuria 24h;
Ácido úrico; TGO;
Controle diário
da pressão
arterial;

 

TABELA 3: CONTROLE BEM ESTAR FETAL

Idade Gestacional 28 semanas 32 semanas 36 semanas 38 semanas

Doppler

Rastreio

MAP

TABELA 4: RESOLUÇÃO

HAS crônica sem complicações

DHEG leve

DHEG grave

Até Trabalho de parto espontâneo
 

38 semanas

?
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*National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) guideline, 2011
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TABELA 5: 
CRITÉRIOS PARA USO DE AAS 100mg A PARTIR DE 12 SEMANAS

FATOR RISCO ALTO (1)

Hipertensão em gestação anterior
 

Hipertensão Crônica
 

FATOR RISCO MODERADO (2)
 

Primigesta

Intervalo gestacional >10 anos
 

Nefropatia Crônica
 

Diabetes tipo 1 e 2
 

Doença auto imune (SAAF, LES)
 

Gestação múltipla
 

IMC pré gravídico ≥ 35
 

Idade ≥ 40 anos
 

TABELA 7: CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DE PRÉ ECLÂMPSIA GRAVE
 CLÍNICOS

 Cefaleia, dor epigástrica e
transtornos visuais

 Cianose e edema pulmonar
 

LABORATORIAIS
 

Proteinuria ≥ 5g
 

TGO/TGP aumentados
 

PA ≥ 160/110mmHg sem melhora
 

Oliguria
 

Dor no hipocôndrio direito
 

Gestação múltipla
 

Creatinina >=1,2
 

Plaquetopenia< 100 mil
 

TABELA 6: FORMAS GRAVES
 

DHEG
 Pré-

eclampsia
Grave

Eclâmpisa
 

HAC
 

DHEG superajuntada
 

Insuficiência Renal
 

Insuficiência cardíaca
 

Síndrome Hellp
 Iminência Eclâmpsia
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TABELA 8: SINAIS DE ALARME NA PRÉ-ECLÂMPSIA

Síndrome HELLP Hemólise (BT ≥ 1,2 mg/dl com BI > BD, LDH > 600 UI/L,
esquizócitos); AST ≥ 70 UI/L; Plaquetas < 100.000/mm³

Iminência de
Eclâmpsia

Cefaleia tronco-occiptal, torpor, escotomas, diplopia,
turvação visual, reflexos tendinosos profundos

aumentados

Níveis Pressóricos 2 aferições de PAS ≥ 160 mmHg ou PAD ≥110 mmHg,
HAS de difícil controle

Sofrimento Fetal CIUR, Centralização, Oligodramnia moderada à grave,
Diástole Reversa ou Diástole zero

Trombocitopenia Plaquetas≤100.000/mm³, quadros hemorrágicos de
difícil controle (CIVD)

Cérebro Rebaixamento do nível de consciência, acidente
vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório

Pulmão Edema agudo de pulmão, cianose

Abdome Dor epigástrica em barra de Chaussier persistente

Rim Cr ≥ 1,2 mg/dL; Oligúria (≤25 ml/h ou ≤ 500 ml/24h)
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Fluxograma 16: Tratamento de Hipotireoidismo

TSH:
1º trimestre>2,5
2º trimestre >3,0
3º trimestre >3,5

Exames na
primeira consulta:

TSH, T4 total, T4 livre, anti TPO e anti
tireoglobulina 

T4 Total <1,5 os
valores de

referência de não
gestante ou T4
livre abaixo dos

valores de
referência

 

TSH:
1º trimestre>2,5
2º trimestre >3,0
3º trimestre >3,5

Valores Normais
de T4

Hipotireoidismo Clínico
 

Hipotireoidismo Subclínico
 

Tratamento:
Levotiroxina 2,0-2,5mcg/kg

de peso atual/dia
 

Tratamento:
Levotiroxina 1,5mcg/kg de

peso atual/dia
 

AJUSTE DOSE:
 

TSH <4,0 + 25mcg
TSH 4,0 – 10 + 50mcg
TSH 10-20 + 75mcg
TSH > 20 + 100mcg

 

Meta: TSH < 2,5
 

Dosar TSH a cada 30
dias 2 normais dosar
a cada 6 semanas
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Para diagnóstico do hipotireoidismo clínico (manifesto), recomenda-se
utilizar como referência TSH acima de 10mU/L (independentemente dos
valores de T4) ou acima dos valores de referência por trimestre (associado
à valores de T4 reduzidos)
Para diagnóstico do hipotireoidismo subclínico, recomendamos utilizar
como referência TSH acima dos valores de referência por trimestre e abaixo
de 10mU/L (associado a valores normais de T4)
O tratamento do hipotireoidismo é feito com levotiroxina (L-T4)
O tratamento do hipotireoidismo clínico(manifesto) é sempre recomendado,
e a dose inicial sugerida de L-T4 é de 2,0 a 2,4mg/kg atual de peso/dia
O tratamento do hipotireoidismo subclínico pode ser feito com L-T4, e a
dose inicial sugerida é de 1,2mg/kg atual de peso/dia
A meta do tratamento é manter TSH dentro dos valores de referência por
trimestre
A L-T4 pode ser utilizada durante a amamentação

39

Hipotireoidismo Clínico
 

Reduzir a dose final de levotiroxina a 50%

Hipotireoidismo Subclínico
 

Anticorpos
negativos

Anticorpos
positivos

Reduzir a dose
final de

levotiroxina a 50%Reduzir a dose
final de

levotiroxina a 50%

Suspender a
levotiroxina 

TSH 
diagnóstico ≥ 5,0

 

TSH 
diagnóstico < 5,0

 

Fluxograma 17: Manejo pós parto hipotireoidismo
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Fluxograma 18: Tratamento de Hipertireoidismo

Estado clínico de hipermetabolismo e
hiperatividade, resultante da ação
inadequada dos hormônios tireoidianos
sobre os tecidos, com múltiplas etiologias,
geralmente secundária à produção
excessiva de hormônios tireoidianos.

TIREOTOXICOSE

HIPERTIREOIDISMO
Forma de tireotoxicose decorrente de
alta síntese e secreção de hormônios
tireoidianos pela tireoide.

TIREOTOXICOSE
GRAVÍDICA

Ou hipertireoidismo transitório da
gravidez;
Quadro com resolução espontânea
geralmente por volta da 20º semana
da gestação.

DIAGNÓSTICO

< 0,1 mU/L

TRIMESTRE
 

1°

2°
3°

VALORES DE TSH

< 0,2 mU/L

< 0,3 mU/L

Hiperêmese gravídica
Doença trofoblástica
Gestações múltiplas

Consulta pré natal 

Solicitar:
T4 total, T4L, Anti TPO e TRAb

 OBSERVAÇÃO: 

 

TRAb normal: 1,5-1,75

U/L solicitar no início

do pré natal, entre 18-

22 semanas e entre

30-34 semanas
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Hipertireoidismo

Não tratar com

tionamidas

Tireotoxicose
gravídica

Sintomáticos:

antieméticos,

propanolol 40-

120mg/dia

Doença de
Graves

1º trimestre
2/3º

trimestre

PTU

200-300mg/dia

Tiamazol

10-20mg/dia ou 

PTU

200-300mg/dia

Associar

propanolol se

necessário

PARÂMETROS TIREOTOXICOSE
GRAVÍDICA

DOENÇA DE
GRAVES

 TSH
T4T ou T4L

Sintomas Pré-gravídicos
Sintomas na gestação

Náuseas e vômitos
Bócio e oftalmopatia

Anti-TPO
TRAb

Tendência TSH após 20º

Diminuído
Normal ou pouco elevado

-
-/+
+++
-
-
-

Desbloquear

Diminuído
Elevado

+++
+/+++
-/+
+
+
+

Manter-se bloqueado

 OBSERVAÇÃO: 

T4 Total >1,5 vezes o

valor de referência em

não gestante ou T4

livre acima dos valores

de referência (método

de diálise de equilíbrio

direto ou

ultrafiltra
ção)

 

 OBSERVAÇÃO: 

 

Controle de bom

tratamento é com

níveis normais de T4

total e T4L. O TSH

pode ficar

bloqueado em toda

a gestação.
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 REAÇÕES
ADVERSAS COM

USO DE TIOAMIDAS

Rash cutâneo 

Artralgia
Febre
Náuseas
Prurido

(3-5%)
Agranulocitose (0,1%)
Insuficiência
hepática
Hepatite
medicamentosa
Icterícia colestática
Vasculite

Controle com
hemograma e

função hepática a
cada 2 meses

ORIENTAÇÕES EM
CASOS DE EFEITOS

ADVERSOS COM
TIONAMIDAS

Suspender imediatamente medicação
e procurar Pronto Atendimento em
caso de: Dor de garganta; febre; dor
de cabeça ou mal-estar 
Realizar coleta de sangue para
investigar agranulocitose 
Suspender imediatamente medicação
e procurar Pronto Atendimento em
caso de: Dor abdominal acompanhada
de urina cor de coca-cola e fezes
esbranquiçadas 
Realizar avaliação para afastar
hepatite medicamentosa 

Propranolol − 40 a 120mg/dia − Dose em 1 a 3 tomadas diárias 

Metoprolol − 100mg/dia − Dose em 1 tomada diária 

Propiltiouracil – PTU – 100 a 600mg/dia (média 200 a

300mg/dia) – Dividir dose em 2 a 3 tomadas diárias , usar no

1º trimestre :

Tiamazol – TMZ − 5 a 30mg/dia (média de 10 a 20mg/dia) −

Tomada única diária usada no 2º ou 3º trimestre 

Betabloqueadores 

Tionamidas:

Equivalência das drogas − 5mg TMZ = 100mg PTU
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Fluxograma 19: Diagnóstico de HIV

HIV na gestação

Transmissão:
- Sexual
- Vertical
- Sanguínea

Notificação compulsória

Rastreio
Realizar TR na 1ª

consulta pré natal
(ELISA/TR)

Realizar 2° TR

REAGENTE

Reagente Não reagente Indeterminado

Diagnóstico

confirmado

Solicitar coleta
imediata de carga

viral, CD4 e
genotipagem

Investigar
soroconversão 
Rastreio outras

doenças

Nova amostra em 30 dias
Repetir fluxograma
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Anemia severa

Assistência 
Pré-Natal

Acompanhamento multiprofissional;

Anamnese e exame físico completos

na 1ª consulta de pré-natal; 

Avaliação laboratorial: exames de

rotina, CD4, carga viral, TGO, TGP,

GAMA GT, Cr, Ur, colesterol,

triglicerídeos : Bimestral!

Sorologias: rubéola, CMV +

sorologias habituais;

Teste tuberculínicos de Mantoux;

Fundoscopia se CD4 <50;

Se paciente virgem de tratamento

solicitar genotipagem antes do

primeiro tratamento;

FATORES QUE INTERFEREM NA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV:

Comportamentais: Uso de drogas, sexo desprotegido;

Obstétricos: Aumenta transmissão no terceiro trimestre,

procedimentos invasivos, via de parto, rotura de membranas >

4h, trabalho de parto prolongado, manobras durante o

trabalho de parto (amniotomia, episiotomia, uso de fórceps);

Recém-nascido: Prematuridade, baixo peso ao nascer;
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Fluxograma 20: Tratamento da gestante com HIV

Paciente com diagnóstico

de HIV na gestação atual - 

Virgem de tratamento

Solicitar exames +
genotipagem + CV e

CD4

Iniciar tratamento após a
coleta da genotipagem

Genotipagem sem
mutações para

ITRNN

Sem genotipagem
ou Com resistência

presente
 

Iniciar com
 

TDF/3TC/EFZ
 

Iniciar com
 

TDF/3TC/ATV/r
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE ou +

Iniciar com:
TDF + 3TC +

DOLUTEGRAVIR
 

Mesmo sem
CV e CD4

Após o 1° T considerar a
troca do terceiro ARV por

Dolutegravir : Menos efeitos
colaterais/maior

tolerabilidade

Paciente com diagnóstico

de HIV antes da gestação

em uso de TARV 

 

CV < 50 cópias/ml

Manter 
esquema

CV detectável

Reavaliar adesão
ao tratamento
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Fluxograma 21: Via de parto para a paciente com HIV

CV materna com 34s

≥ 1000 ou
desconhecida

 

Cesariana eletiva
com 38 semanas

com AZT EV

Indetectável
 < 1000

 

Parto segundo
indicação

obstétrica com
AZT EV

Zidovudina (AZT) no
TRABALHO DE PARTO – EV
em BI, assim gestante chegar
à maternidade 
Ataque - 2 mg/Kg na
primeira hora 
Manutenção - 1 mg/kg /h
até clampear cordão

Iniciar:

 

46
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SITUAÇÃO HIV

Contra-indicação DTG EFV

TARV ALTERNATIVA
 

Contra-indicação EFV
 

ATV/r

Contra-indicação ATV/r
 

DRV/r

Contra-indicação DTG (uso de
Anticonvulsivantes-oxicarbamazepina)

e início tardio do pré-natal (3 T)
 
 

RAL

EFEITOS COLATERAIS TARV:

Anemia leve/moderada

Toxicidade mitocondrial (pancreatite, esteatose hepática, acidose lática)

Toxicidade hepática

Distúrbios metabólicos intolerância à glicose, dislipidemias

TABELA 8:PROFILAXIA DAS INFECÇÕES OPORTUNISTAS NA GESTAÇÃO

AGENTE INDICAÇÃO TRATAMENTO CRITÉRIO DE
SUSPENSÃO

Pneumocystis CD4<200
 

SMX-TMP 800/160
3x/sem

 

CD4≥200 por 3
meses consecutivos

 
Toxoplasma

gondii
CD4 <100 e IgG
toxo reagente

 

SMX-TMP 800/160
1x/sem

 

CD4≥200 por 3
meses consecutivos

 

Mycobacterium
tuberculosis

 

PT>5mm ou história
de contato com

paciente bacilifero
ou Rx tórax com

cicatriz previa sem
histórico de
tratamento

 

Isoniazida 300mg
dia

 

Duração de 6-9
meses

 

Mycobacterium
avium

 

CD4<50
 

Azitromicina 1,5g /
sem

 

CD4> 100 por 3
meses consecutivos
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Fluxograma 22: Condições especiais na gestante HIV
positiva 

PUERPÉRIO DA PACIENTE HIV POSITIVA

Cabergolina 0,5mg 2 cps dose única

Enfaixamento da mama

Reforçar adesão ao TARV

Orientar consulta de puerpério para anticoncepção

TPP < 34 sem

Infundir AZT EV em
conjunto com a
inibição;
Considerar
antibiótico
profilático para GBS
e corticosteróides;

Rupreme < 34 semanas -

latência

Hiperhidratação;
Corticoide 23-34
semanas;
Antibioticoterapia -
profilaxia para GBS;
AZT EV quando em TP
e/ou indicação de
cesariana;
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ASMA

Suspeita de asma

Espirometria

Tosse;
Falta de ar;

Chiado no peito
(sibilos);

Dor torácica;
Taquipneia;

CONCEITO

Quadro clínico: Sintomas recorrentes desde a

infância, sensação de aperto no tórax, falta de

ar, chiado no peito, tosse, broncoespasmo

induzido por exercícios físico e mudança de

temperatura.

Exame Físico: Sibilos, tempo de expiração

prolongada.

Diagnóstico: Clínico.

As vantagens de controlar a asma na gravidez, claramente,
sobrepujam os riscos associados ao uso das medicações durante

a gravidez (nível A);
A manutenção dos medicamentos durante a gravidez é

completamente justificável;

Fluxograma 23: Fluxo diagnóstico de Asma na gestante

Diagnóstico

Peak Flow

VEF 1/CVF

<0,85%

Variação

> 20%

Fatores
desencadeantes ou

agravantes:
- Exposição à

fumaça;

- Infecção viral;

- Estresse;

- Atividade física;

- Mudança climática;

Diagnóstico
diferencial:

- DPOC;

- Pneumonia;

- Obstrução

brônquica;

- Cardiopatia;

- DRGE
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Tabela 9 : Classificação da asma

CONTROLADA

Sintomas diurnos

Limitação das
atividades

Sintomas noturnos

Não

Não

≤2 x/semana

Uso de medicação
de resgate ≤2 x/semana

NormalVEF 1

2 critérios
alterados

≥ 3 critérios
alterados

Exacerbações
na última
semana

PARCIALMENTE
CONTROLADA

NÃO
CONTROLADA
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Fluxograma 23: Tratamento da gestante asmática

Tratamento da asma

Medicações de resgate
- controle de sintomas

Medicações de controle
- prevenção de sintomas

SALBUTAMOL 2 jatos de

20/20 min por 1 h;

- B2 agonistas de ação

rápida inalatório;

- Terapêutica inicial mais

importante;

- Via inalatória é mais efetiva

e produz menos efeitos

colaterais;

BUDESONIDA inalatória 200-1600mcg

(dose inicial 200mcg 12/12h), orientar

lavagem de boca após o uso;

- 1ª linha de tratamento;

- Corticoide inalatório;

- Ação anti inflamatória mais efetiva

no tratamento da asma persistente;

- Redução dos sintomas;

FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400

1 a 2 inalações por dia;

- B2 agonista de longa duração

associado com corticoide inalatório;

- Não usar B2 agonista de longa

duração em monoterapia;

PREDNISONA 40-60 mg

(dose única pela manhã por 5-7 dias);

- Dose máxima 60-80 mg/dia

- Corticoide sistêmico;

Asma moderada a grave

HIDROCORTISONA 200-300 mg EV

- Sempre que a paciente receber

corticoide sistêmico manter corticoide

oral por 5-7 dias: Prednisona 1-

2mg/kg;

Salbutamol spray

100mcg: 2 jatos de até

6/6h;

Inalação de:

SF 10ml + Fenoterol 8-

20 gts + Ipratrópio 30-

40gts

MEDICAÇÕES DE

RESGATE:
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Fluxograma 24: Tratamento de manutenção na
gestante asmática

Abortamento;

RCIU.

Prematuridade;

DHEG;

NA GESTAÇÃO,

ASMA NÃO

CONTROLADA

AUMENTA RISCO DE:

Crise de asma

Beta-2-agonista de

curta duração:

Salbutamol 2 jatos

20/20min por 1 hora;

Dispneia;
Tosse;

Sibilância;
Desconforto

torácico;

Inalação 3 doses com

intervalo de 20 min:

Soro fisiológico +

Fenoteral (8-20 gts) +

Ipratrópio (20-40 gts)

Corticoide sistêmico

Hidrocortisona 200-300mg

EV

ou

Metilprdnisolona 40mg EV

ou Prednisona 1-2 mg/Kg

(40-60 mg) VO

Se falha terapêutica:

Budesonida 200mcg de

12/12h;

Manter Sat O2 >95%;

Avaliar risco de

complicação fatal;

Raio X de tórax (Se

dúvida dignóstica);

Vitalidade fetal;

VEF 1 (melhor

parâmetro para avaliar

gravidade da crise;
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Fluxograma 25: Controle da asma

CRITÉRIOS DE CONTROLE DA ASMA

Sintomas diurnos < 2 x/semana

Não há limitação das atividades

Necessidade de medicação de resgate: < 2 x/semana

VEF 1 normal

Controle da asma

Controle de

desencadeantes;

Uso correto de

medicações;

Lavagem nasal e

corticoide nasal

(busonide)

Hidróxido de

alumínio;

Omeprazol

Rinite alérgica DRGE

PARTO

Indicação obstétrica com 40 semanas, se asma grave

refratária ao tratamento interromper com 37 semanas
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TUBERCULOSE

CONCEITO

A infecção ocorre por inalação do

Mycobacterium tuberculosis, através do contato

com aerossóis de portadores de tuberculose

pumonar.

Na maior parte das pacientes a infecção é

controlada e permanece em sua forma latente

por longos períodos.

Quadro clínico (TB pulmonar): Tosse crônica,

escarro mucopurulento, hemoptise,

emagrecimento, febre vespertina, sudorese

noturna;

Formas extrapulmonares: Pleural, renal e

cutânea

Diagnóstico: Exame direto de escarro (pBAAR),

cultura de escarro, raio x de tórax;

A gestação não altera a evolução natural da doença;

Fluxograma 26: Tuberculose na gravidez

Solicitar:
- Baciloscopia

- PPD 

- Raio x de tórax

Solicitar 

PPD 

Gestante com tosse,
febre vespertina, perda

de peso, sudorese
noturna?

SIM NÃO

Gestante HIV positiva,
contato com caso ativo,

raio x alterado ou
condições de risco para

TB? SIMNÃO

Seguir pré

natal habitual
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Tabela 10: Diagnóstico pelo PPD

PPD

≥ 5 mm

 
CONTROLADA

Tratamento se HIV +, RX alterado
ou contato com caso ativo

 
≥ 10 mm

≥ 15 mm

Usuário de drogas ou condições
médicas de risco para TB

 Tratável para qualquer paciente
 

Fluxograma 27: Tratamento da tuberculose latente

Fluxograma 28: Tratamento da tuberculose ativa

ESQUEMA RIPE
(4 drogas combinadas em 1 único

comprimido - rifampicina, isoniazida,

pirazinamina, etambutol)  + PIRIDOXINA 50

mg/dia para prevenção de neuropatia pela

isoniazida

Sempre iniciar
quando suspeita
de doença ativa

Coleta mensal de

BAAR até 2 coletas

negativas

Coleta mensal

de enzimas

hepáticas

Puerpério

Contato com RN somente contra indicado se mãe bacilífera

Puérpera deve usar máscara cirúrgica para amamentar pelo risco de

otite tuberculosa no RN

Amamentação não é contraindicada

Conforme
resultado do PPD
Se indicação de

tratamento:

Isoniazida 300
mg/dia por 9 meses
e suplementar com

Piridoxina 50

TB latente: paciente
sem sintomas comPPD ≥5mm;TB ativa: paciente

sintomática combaciloscopiapositiva;

DEFINIÇÃO:
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EPILEPSIA NA GESTAÇÃO

EPILEPSIA

As mudanças fisiológicas que acontecem durante

a gestação têm o potencial de alterar a

excitabilidade neuronal e limiar convulsivo.

A maioria das gestantes permanecem

assintomáticas, mas algumas poderão apresentar

complicações graves.

Objetivo: Manter a gestante livre de convulsões,

ao mesmo tempo minimizando os efeitos adversos

dos anticonvulsivantes sobre a gravidez e o feto.

Fator prognóstico: Quanto maior o intervalo de

tempo sem crises durante a gestação melhor o

prognóstico perinatal.

NA GESTAÇÃO

Gestantes devem realizar

US obstétrico morfológico

e ecocardiograma fetal,

bem como usar ácido fólico

5mg até 12 semanas.

Risco de malformações

congênitas relacionadas ao

uso de anticonvulsivantes

 

Com raras exceções não se troca

medicações anticonvulsivantes em

uso pela gestante apenas pelo risco

de malformações.

O uso deve ser ajustado antes da

gestação - a melhor droga para

iniciar antes da gestação é a

lamotrigina 

TABELA 11: COMPLICAÇÕES FETAIS CAUSADAS POR
MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVANTES

 

Cardíacas, fendas labial e palatina, pé torto
congênito

 

Carbamazepina

Cardíacas e hipospadia
 

MEDICAÇÃO COMPLICAÇÕES

Gabapentina
Restrição de crescimento fetal, fenda labial e

palatina
Fenobarbital

Fenitoína Fendas labial e palatina, pé torto congênito 
 

Topiramato 
 

Perdas gestacionais, restrição de crescimento
fetal, fendas faciais

 
Valproato

 

Perdas gestacionais, hipospadia, fendas
faciais, pé torto congênito 

 

Federação Brasileira das Associações de

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).

Epilepsia na gravidez. São Paulo: FEBRASGO;

2021. (Protocolo FEBRASGO-Obstetrícia, n.

5/ Comissão Nacional Especializada em

Gestação de Alto Risco). 
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Paciente em convulsão

Decúbito lateral esquerdo;
Cânula de Guedel;
Acesso venoso periférico calibroso;
Oxigenação com máscara 4-6 l/min;
Solicitar eletrólitos, glicose, cálcio e
magnésio;
Diazepan 10mg ou Lorazepan 2mg EV (se
não tiver acesso venoso = Midazolan IM)
Reavaliar paciente;
Se a convulsão persistir, dar segunda dose
de diazepan;

Fluxograma 29: Tratamento da paciente em
convulsão

A maioria dos anticonvulsivantes é

considerada segura ou moderadamente

segura durante a amamentação. 

Assim, a amamentação deve ser incentivada,

desde que haja acompanhamento cuidadoso

do bebê, com individualização dos casos.

VEIBY G, BJØRK M, ENGELSEN BA, GILHUS NE. EPILEPSY AND RECOMMENDATIONS

FOR BREASTFEEDING. SEIZURE. 2015;28:57–65. 

AMAMENTAÇÃO
O
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Fluxograma 30: Rastreio e profilaxia de infecção
neonatal por GBS 

Paciente com  ≥ 37

semanas sem pesquisa

de GBS

Swab vaginal e retal com 

35-37semanas

Se urinocultura positiva da
gravidez atual ou filho

anterior acometido pela
doença ou temperatura

intraparto ≥ 38 ou
amniorrexe há mais de 18

horas

Se swab positivo

para GBS

Se trabalho de
parto ou no
momento da
amniorrexe

Penicilina G cristalina 5 milhões U IV (dose

de ataque) e 2,5 milhões de 4/4h até o

parto ou

Ampicilina 2g IV (dose de ataque) e 1g 4/4h

até o parto (esquema alternativo)

Realizar profilaxia:

Paciente com  < 37

sem em TPP sem

pesquisa de GBS

Coletar swab GBS

na internação

Se coleta swab há > 5

semanas, considerar

sem pesquisa e seguir

fluxograma conforme

IG

OBSERVAÇÃO:
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Fluxograma 31: Tratamento do Trabalho de Parto
Prematuro

Conceito: Todo nascimento com menos de

37 semanas, sendo prematuro extremo

abaixo de 28 semanas, grave entre 28 e

32 semanas, moderado entre 32 e 36

semanas;

Diagnóstico: Contrações uterinas

regulares e/ou toque com >2cm e 80%

apagado

TRABALHO DE 
PARTO 

PREMATURO 

Gestante com menos de 36 semanas

referindo contrações

Triagem

Atendimento de enfermagem

Avaliar dinâmica

uterina e exame

especular MEMBRANAS
ROTAS

MEMBRANAS
ÍNTEGRAS

Toque vaginal Seguir protocolo de

RUPREME

Dilatação >2cm ou
com apagamento

do colo

Dilatação > 2cm
sem apagamento

de colo

Internar por TPP 
após avaliação do

obstetra

Contrações

irregulares

SG5% 500ml + buscopan
composto se paciente muito
queixosa/ orientar quanto a
normalidade das contrações

de treinamento

Encaminhar para a ESF de
referência para verificar

vulvovaginites e ITU
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IG<36 semanas

SF0,9% 1000ml EV 40gts/min contínuo

Nifedipina VO dose de ataque 30mg

Nifedipina VO dose de manutenção 20mg de 6/6h

Se dor Buscopan Composto 1 ampola EV 6/6h

SE IG < 34 semanas: Betametasona 12mg IM e repetir em 24h

Penincilina G cristalina 5 milhões EV ataque e após 2,5

milhões EV de 4/4h (até resultado do Steptococcus Grupo B –

se negativo suspender, se positivo manter até o parto)

Sulfato de Magnésio para neuroproteção até 32 semanas

IG>36 semanas 

Pré eclampsia grave 

RCIU 

DPP 

Corioamnionite 

Morte fetal

Solicitar ecografia
obstétrica para avaliar

peso fetal
 

MAP diário

Solicitar exames laboratoriais:
 

Swab para Strepto do GB,
Hemograma, EQU+urocultura,

verificar exames do 3º trimestre
(Toxoplasmose, testes rápidos)

 

Rastrear contraindicações

para inibir o trabalho de

parto prematuro
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Fluxograma 32: Tratamento da RUPREMA

CONCEITO Ruptura pré termo é aquela que ocorre antes de
37 semanas de gestação

DIAGNÓSTICO Pode ser estabelecido pela história típica de
perda de líquido amniótico e visualização da
saída deste pelo canal cervical ao exame
especular.

Diagnóstico de rupreme

Betametasona 12mg IM 2 doses
Penincilina G cristalina 5
milhões EV ataque e após 2,5
milhões EV de 4/4h (até
resultado do Steptococcus
Grupo B – se negativo
suspender, se positivo manter
até o parto)

Hemograma diário e monitorar
infecção

Em trabalho
de parto?

Interromper

SIM

Betametasona 12mg IM 2 doses
Penincilina G cristalina 5 milhões EV
ataque e após 2,5 milhões EV de 4/4h
se Strepto positivo ou sem pesquisa
Sulfato de Magnésio

(4g de sulfato de magnésio: diluir
8ml sulfato de magnésio 50% + 12ml
de água destilada aplicar em
20min) de  para neuroproteção até
32 semanas
Após 4h: 5 g MGSO4 50% (10 ml)
por via intramuscular a cada 4
horas, alternando os glúteos

NÃO USAR TOCOLÍTICOS
 

 

IG entre 24 semanas e
<34 semanas

Sinais de
infecção ou

SFA

SIM NÃO

Solicitar exames:
Hemograma, EQU
com urocultura,

coleta do swab para
Strepto do grupo B,

MAP e ecografia
obstétrica.

 

Interromper
a gestação

Evidência de
infecção ou

condição fetal
não

tranquilizadora

NÃO
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Se IG> 34 semanas

Penincilina G cristalina 5 milhões
EV ataque e após 2,5 milhões EV

de 4/4h se Strepto positivo ou
sem pesquisa

 
Interromper a gestação

Sempre na
RUPREME a melhor
via de parto é o

parto normal devido
o risco decorioamnionite que

aumenta com acesariana 
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Fluxograma 33: Tratamento Hiperêmese gravídica
 

Gestante com sinais
clínicos de hipovolemia: 

Taquicardia, fadiga, tontura,
diminuição do volume urinário

ou sem conseguir ingerir
líquidos por mais de 12h

Internar a gestante e
infundir:

Ringer lactato 1l 40 gts/min
+

Ondasetrona 8mg EV

Solicitar: 
Sódio, potássio, magnésio
hemograma, TSH, uréia,

creatinina, glicemia de jejum
 

Osmoloridade: 2 x Na sérico + glicose/18 + ureia/6
Osmolaridade normal: 275-295 osm/L
Na normal: 135-145 mEq/L       K normal: 3,5-5,5mmol/L

HIPOVOLEMIA: reposição de sódio de no máximo 10 mEq/dia

ACT (água corporal total) = peso x 0,5

SF 0,9% 1L = 154 mEq Na

Ringer lactato 1L: 130mEq Na + 4 mEq K

Mudança esperada no Na a cada litro de solução infundido:
Na infusão + K (se tiver) - Na sérico / ACT+1
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Definição: Resposta metabólica ao estado de
hipoglicemia intracelular, cursando com
hiperglicemia e produção de cetoácidos;
Fatores precipitantes: Vômitos recorrentes,
jejum prolongado, controle glicêmico
inadequado, uso incorreto de insulina,
infecções, corticoterapia;
Quadro clínico: Náuseas e vômitos, dor
abdominal, hiperventilação, taquipneia, hálito
cetônico, hipotensão, desidratação, fraqueza
muscular, visão turva, taquicardia, poliúria e
polidipsia, alteração do nível de consciência;
Diagnóstico: 

Hiperglicemia > 200mg/dL
Presença de corpos cetônicos
Acido metabólica: pH < 7,3*

*Atenção para os distúbios mistos
quando BIC < 15mEq/L E PCO2 <
27mmHg

CETOACIDOSE
DIABÉTICA
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Fluxograma 34: Conduta na Cetoacidose Diabética
Suspeita de hiperglicemia e

acidose desencadeadas
pelo déficit de insulina

Paciente apresentando
sinais e sintomas como:

Náuseas, vômitos, dor
abdominal, poliúria,
polidipsia, fraqueza,

desidratação, hipotensão,
taquicardia, hiperventilação Decúbito lateral esquerdo, glicemia capilar;

Monitorização contínua de padrões
hemodinâmos;
Acesso venoso periférico calibroso;
Oxigenação com máscara 4-6 l/min;
Sondagem vesical de demora;
Solicitar gasometria arterial, ureia,
creatinina, sódio, potássio, hemograma,
urina tipo 1, urocultura, raio x de tórax e ECG

Cuidados iniciais: 
 

Se pH <7,3, Bicarbonato <18mEq/l e glicemia >
200mg/dl

Confirmada cetoacidose diabética

Providenciar leito em UTI
Hidratação EV
Correção de distúrbio hidroeletrolítico

K < 3,3
mEq/L

K 3,3-5,0
mEq/L

PUSH: 40 mEq (3 ampolas de kcl
10%) em 1000ml de soro
fisiológico e infundir na
velocidade de 500ml/h
Em outro acesso manter SF 0,9%
manutenção diária DE ACORDO
COM OS VALORES DE SÓDIO

PUSH: 25 mEq (2 ampolas de kcl
10%) em 1000ml de soro fisiológico
e infundir na velocidade de
500ml/h
Em outro acesso manter SF 0,9%
manutenção diária DE ACORDO
COM OS VALORES DE SÓDIO

Não iniciar
insulinoterapia até

que K ≥  3,3 mEq/dL
 

Resolução do quadro

pH 7,3 e BIC 15 mEq/dL

Iniciar dieta e insulina
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1ª escolha:
Cefuroxima 750mg EV 8/8h 

SFO 0,9% 1000ml EV 40
gts/min

Sintomáticos

Solicitar exames:
Hemograma;

EQU + Urocultura;
Creatinina;

Ecografia obstétrica;

Orientar profilaxia pós tratamento:
Nitrofurantoína 100mg VO 1 x ao dia

até 2 semanas pós parto

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO

Fluxograma 35 – Tratamento da Pielonefrite na
gestação

Infecção urinária alta na gestação;
Apresenta risco de sepse materna, TPP e RCIU
fetal;
Diagnóstico: Suspeita clínica e urocultura;
Clínica:

PIELONEFRITE
Hipertermia;
Calafrios;
Náuseas e
vômitos;
Dor lombar;

Disfunção respiratória;
Polaciúria;
Urgência miccional;
Urina fétida;
Dor a percussão lombar (PPL+);

TRATAMENTO

Em regime de INTERNAÇÃO

Reavaliar em 48h

Melhora do
quadro clínico?

Adicionar
gentamicina 3-5
mg/kg/dia EV

NÃO SIM Alta com tratamento
VO cefalexina 500mg

6/6h por 7 dias
Parâmetro a ser avaliado: 

FEBRE

1 episódio de PNA ou 2
infecções urinárias baixas

tem indicação de profilaxia

NÃO USAR
KEFAZOL NO

TRATAMENTO!

Já é utilizado em
profilaxia cirúrgica

66
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Fluxograma 36: Manejo na Eclâmpsia

Posicionar paciente em decúbito lateral esquerdo
Aspirar as secreções e inserir um protetor bucal
Saturação de O2 
O2 a 8-10L/min
Acesso Venoso

Admissão pela Enfermagem:

 

Gestante com convulsões
clônico tônicas

Manejo da crise
hipertensiva

conforme
fluxograma

Administrar dose de ataque do Sulfato de Magnésio=

Sinais Vitais
Administrar hidralazina EV se TA≥160/110mmHg

Inserir cateter vesical de demora
Aguardar a recuperação do sensório
Controle dos sinais vitais 20/20´

Enfermeira obstétrica:

4g de sulfato de magnésio: Diluir 8ml de sulfato(MgSO4
50%) + 12ml AD aplicar em 20 minutos 

Hidralazina 20mg 1 ampola(1ml) em 19 ml de AD fazer 5
ml EV

Internação obstétrica

Em caso de
recorrência de

convulsão, repetir
uma dose de 2g EV

(4ml de MgSO4 50%) 
 

2g de sulfato
magnésio: diluir 4ml

em 16ml AD aplicar em
20 min)
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Fluxograma 37: Manejo da gestante pós crise convulsiva

Gestante estabilizada
(UTI Adulto ou em local monitorado)

 

Interrupção da gestação independente
da IG pelo risco materno

Manutenção do sulfato de magnésio
até 24h pós parto:

5 g MGSO4 50% (10 ml) por via
intramuscular a cada 4 horas,

alternando os glúteos
 

Ausência de reflexos
patelares
Diurese < que 25ml/h
Taquipneia

Controle de diurese,
frequência respiratória e
reflexos patelares:

Suspender sulfato se:

Manter paciente na UTI
ou monitorada até 24h

pós parto

Gestante pós crise
convulsiva

Exames laboratoriais:
Hemograma, plaquetas,
ácido úrico, creatinina,
TGO, TGP, bilirrubinas
totais mais frações,
proteinúria de 24h

 



aaaa

PROTOCOLO PARA
O PRÉ-NATAL DE

ALTO RISCO

69

Fluxograma 38: Manejo da Gestante na Emergência 
Hipertensiva

Decúbito lateral esquerdo 
Acesso venoso 
Ausculta de BCF

Gestante com PA >=
160/110mmHg

 URGÊNCIA
HIPERTENSIVA

 

Ocorre com o aumento dos níveis
tensionais com a paciente
clinicamente estável.

EMERGÊNCIA
HIPERTENSIVA

 

Ocorre na associação de sintomas
como cefaleia, epigastralgia,
distúrbios visuais, edema agudo de
pulmão ou cianose

Urgência 
(gestante assintomática)

 

Emergência 
(gestante sintomática) ou

falha de nifedipino
 

Nifedipina 10mg VO, repetir
10mg a cada 30min, (até
30mg);
Se não houver resposta:
hidralazina

Hidralazina: 1 ampola em
19ml de AD 5ml de 15/15
min (até 30ml) 

TA= 155/109 - 140/90mmhg
# Meta: 

Se IG>37 semanas=
 

Interromper a
gestação após

estabilizar gestante
 

Exames laboratoriais:
Hemograma, plaquetas, ácido
úrico, creatinina, TGO, TGP,
bilirrubinas totais mais frações,
proteinúria de 24h

MAP
Gestante 

estabilizou Pressão
arterial: 

INTERNAÇÃO
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Fluxograma 39: Atendimento à gestante hipertensa 
estabilizada

Gestante hipertensa com até 37 semanas de gestação

Síndrome HELLP

Hemólise: 
Bilirrubinas T>=1,2
LDH>= 600
TGO>=70
Plaquetas<100.000

 
Indicações de interromper a gestação: 

Síndrome Hellp, Eclâmpsia,
Edema pulmonar, Pressão
Arterial sem controle apesar
das medicações, Creatinina
≥1,5 ou oligúria
(<500mL/24h), proteinuria
24h > 3g

RCIU abaixo do percentil 5,
Desacelerações tardias no
MAP, Doppler obstétrico
com alterações: diástole
reversa, ducto venoso IPV≥
1,5 , PBF ≤  6, DIP II, ILA<3cm
Morte fetal

MAP
Ecografia com doppler
Exames laboratoriais:

Hemograma, plaquetas,
ácido úrico, creatinina, TGO,
TGP, bilirrubinas totais mais
frações, proteinúria de 24h,
coleta de SGB

Objetivo do manejo 
Alcançar a IG mais perto

do termo sem trazer
riscos para gestante e

concepto

Betametasona 12mg IM 2 doses
Penincilina G cristalina 5
milhões EV ataque e após 2,5
milhões EV de 4/4h se Strepto
positivo ou sem pesquisa

Indicação Materna: Indicação Fetal:

Se IG até 34
semanas:
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Fluxograma 40: Fluxo de conduta no pós parto da
paciente hipertensa

Se PA elevada no
puerpério/amamentação

Manter paciente monitorizada
Meta de controle de PA 140-
155 mmHg;
PAD 90-100 mmHg;
Vigilância hemodinâmica por
72h;
Acompanhar evolução clínica e
laboratorial (hemograma
completo, coagulograma,
função hepática, função renal,
LHD)
Evitar AINES 

Reduzir gradativamente a
Alfametildopa e observar a
necessidade de introduzir novo anti
hipertensivo;
Outros anti-hipertensivos devem ser
reiniciados após o parto e devem
ser reduzidos lentamente apenas
após o 3-6 dia após o parto;

Captopril 50-150 mg/dia VO, em 
2-3 doses/dia

Se pré-eclâmpsia puerperal
com critérios de gravidade

Vigiar sinais de
hemorragia pós-parto

-Prevenir hemorragia pós parto;
- Atentar para atonia uterina,
restos placentários e
coagulopatias;

Atentar para a
tendência de

normalização da PA
nas pacientes
previamente
normotensas
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Hemorragia pós parto

Ressuscitação

Teoria dos 4
T's:

Atonia;
Trauma;
Tecido;

Trombina

Fluxograma 41: Tratamento da paciente com
hemorragia pós parto

Estabelecer causa

Atonia

Massagem uterina;
Ocitocina (4 ampolas - 20 UI
em 500 ml de SF em 10 min,
a seguir mesma solução,
250ml/hora) + Ác.
Tranexâmico (1g, 4 ampolas
de 250mg, diluído em 100ml
IV lento em 10');
Metilergometrina (1 ampola -
0,2mg, IM ou IV lento; repetir
s/n com 15 minutos)
Misoprostol (400-800 µg VR)

Persiste
atonia?

SIM

NÃO ou
FALHA

SIM

Paciente estável?
Deseja manter

prole?

Histerectomia
subtotal

Hemodinâmica

Balão intrauterino

Suturas
compressivas

Garantir vias aéreas;

Oxigênio suplementar
de SatO2 < 92%

2 acessos periféricos
venosos calibrosos
(16/18)
Cristaloide 20-30 ml/kg
(máx 1,5-2L)
Classificação do
choque: classe 3-4 =
hemotransfusão

Descobrir causas não
atônica;

Gasometria arterial;
Tipagem sanguínea +
provas cruzadas +
hemograma com
coagulograma + função
renal + hepática;
Elevação dos MMII;
Sondagem vesical;

# TRAUMA:  Correção das lacerações, se
ainda não foi feito, ác. tranexâmico;
# TECIDO: Curagem/Curetagem; Extração
manual da placenta; Se ainda não foi feito, 
 ác. tranexâmico;
# TROMBINA: Correção de coagulopatia; Se
ainda não foi feita ác. tranexâmico;
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Índice de choque

= frequência

cardíaca/pressão

arterial sist
ólica

 

Manter < 0,9

 

Perdas (ml)
CLASSE I CLASSE III CLASSE IVCLASSE II

Perdas (%
da volemia)

FR

FC (bpm)

PP
PA sistólica

Estado
mental

Diurese (ml/h)

Reposição
volêmica

inicial

até 750 750-1500 1500-2000 >2000

até 15% 15%-30% 30-40% >40%

<100 100-120 120-140 >140

normal normal diminuída diminuída
normal ou

aumentada
diminuída diminuída diminuída

14-20 20-30 30-40 >35
>30 20-30 5-15 desprezível

até 15% 15%-30% 30-40% >40%

cristaloides cristaloides cristaloides
e sangue

cristaloides
e sangue

TABELA 12: CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE
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Fluxograma 42: Infecção Puerperal

Conceito: Infecção Puerperal ou Febre
Puerperal é o termo que representa
qualquer infecção bacteriana do trato
genital no pós-parto recente;
Fatores de risco: Cesariana, rotura
prematura de membranas, TP prolongado,
múltiplos toques, infecção vaginal, anemia;
Diagnóstico: Febre entre as 24-48h pós
parto, excluída outras causas de febre
como ingurgitamento mamário;

Febre + Loquiação fétida + leucocitose
Tríade de Bumm: Útero doloroso,
amolecido e hipoinvoluído

INFECÇÃO
PUERPERAL

Infecção pós parto
vaginal

Infecção pós
cesariana

Tratamento ambulatorial;
Amoxacilina + Clavulanato
(875+125mg) por 7-10 dias;

Realizar exame ginecológico
para excluir infecção em
episiotomia;
Solicitar: hemograma, exame
de urina com urocultura e
ecografia transvaginal;

Internar;
Solicitar hemograma;
Solicitar US transvaginal ou TC de abdome
(para diagnóstico de complicações);
Tromboprofilaxia com henoxaparina ou
heparina não fracionada 5000 UI SC
12/12h;
Tratamento:

Gentamicina 3,5-5 mg/kg/dia +
Clindamicina 600mg de 6/6h ou
Ampicilina + Sulbactan 6-12g posologia
1,5g EV 6/6h;
Se afebril em 48h, alta sem atb;
Se febre persistir mais de 48h,pesquisar
complicações:

Restos placentários (curetagem);
Material necrótico (debridamento);
Abscesso (drenagem);
Considerar histerectomia puerperal;
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Infecção da parede abdominal

Retirar pontos
alternados;
Drenar seroma;
Cuidados locais;
AINES;

Forma
leve

Celulite Forma
exsudativo

Forma
grave

Dor e
sinais

flogísticos
na incisão

Acometimento
extenso do

subcutâneo, difuso,
limite imprecisos

Secreção
seropurulenta,

febre e hiperemia
acentuada

Febre,
calafrios,
queda do

estado geral

Manter cuidados
locais;
Sem repercussão
clínica: iniciar
amoxacilina +
clavulanato
(875+125mg) 1 cp
de 12/12h 10 dias;
Com repercussão
clínica: internar
para atb EV:
clindamicina +
gentamicina

Internar;
Drenagem e
limpeza de lojas;
Atb EV:
clindamicina +
gentamicina ou
ampicilina +
sulbactan;

Protocolo de
sepse;
Atb EV:
penicilina +
gentamicina ou
ceftriaxone +
clindamicina ou
metronidazol;
Debridamento;
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   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 

CONDUTAS NA CONSULTA DE PUERPÉRIO 

76

ANTICONCEPÇÃO NO PUERPÉRIO

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 de cobre: em torno de 60 dias pós-parto;
Preservativo masculino: indicar o uso de preservativo desde a primeira
relação sexual pós-parto.
Desogestrel 75mcg uso contínuo
Ligadura tubária
Anticoncepcional hormonal oral combinado: se não estiver
amamentando (via oral ou injetável)

  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:
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