Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal

Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal | Pauta de Obstetrícia

Prefeitura do Recife

Diretor de Atenção à Saúde da Policlínica e Maternidade Pro-

Secretaria de Saúde do Recife

fessor Arnaldo Marques

Diretoria Geral de Atenção à Saúde

Ruy de Deus de Mello Júnior

Gerência de Atenção à Saúde da Mulher

Médico Obstetra

Comitê Municipal de Estudo sobre Mortalidade Ma-

Túlio Bráulio Cantalice de Paula

terna do Recife

Coordenação da Obstetrícia da Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques

Universidade de Pernambuco - UPE 2008

Clara Goldman Ribemboim

Copyright @ by Maria Benita Spinelli

Psicóloga da Maternidade Professor Barros Lima

Este livro não pode ser reproduzido por qualquer

Maria Goretti de Godoy e Sousa

meio sem autorização do Editor.

Sanitarista - Coordenação DST AIDS

Organização

Revisão

Maria Benita Spinelli

Olimpio Barbosa de Moraes Filho

Gerente de Atenção à Saúde da Mulher

Professor Adjunto da Disciplina de Tocoginecologia - FCM – UPE
| Presidente da SOGOPE (Sociedade de Ginecologia e Obstetrí-

Autores

cia de Pernambuco)

Aurélio Antônio da Costa
Obstetra Plantonista da Policlínica Professor Arnaldo
Marques
Geraldo José Silveira

Editora Universidade de Pernambuco - EDUPE

Obstetra Plantonista da Maternidade Professor Barros

Presidente Prof. Dr. Othon Bastos

Lima

Coordenadra Delba de Almeida Pinto

Isis Sobreira Campos

Capa Rodrigo Menezes (Prefeitura do Recife)

Médica Obstetra

Projeto Gráfico Matilde Correia (Prefeitura do Recife)

Jaidi Maria da Silva

Revisão Ortográfica Secretaria de Saúde do Recife

Obstetra da Maternidade Professor Bandeira Filho

Tiragem: 450 exemplares

Jonyplácido Gattas da Silva
Obstetra Plantonista da Maternidade Professor Barros
Lima
Maria Benita Spinelli
Professora Auxiliar da Faculdade de Enfermagem
Nossa Senhora das Graças – UPE, Enfermeira Assistencial do CISAM – UPE e Gerente de Atenção à Saúde da
Mulher da Secretaria de Saúde do Recife

Av. Agamenon Magalhães, s/n - Santo Amaro
Recife / PE - CEP. 50103-010 - Fone:(81) 3416.4074 - Fax:

Raimundo Maciel Feitosa e Castro

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP).
Universidade de Pernambuco
Sistema de Bibliotecas
R297a

Recife. Secretaria de Saúde. Diretoria Geral de Atenção à Saúde. Gerência
de Atenção à Saúde da Mulher. Comitê Municipal de Estudos sobre
Mortalidade Materna do Recife.
Atenção humanizada à mulher no ciclo gravídico puerperal: pauta de
obstetrícia / Secretaria de Saúde. – Recife, 2008.
75f.
ISBN - 978-85-7856-004-1
1. Obstetrícia – Gravidez. 2. Ciclo Gravídico Puerperal I. Título.

Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal

Apresentação
Capítulo 1 - Atenção Humanizada ao Parto

07

Capítulo 2 - Transtornos do Terceiro e Quarto Períodos de Parto
Capítulo 3 - Puerpério Patológico

17

21
Capítulo 5 - Doenças Hipertensivas na Gravidez 27
Capítulo 6 - Trabalho de Parto Prematuro 33
Capítulo 7 - Ruptura Prematura das Membranas 35
Capítulo 8 - Atenção Humanizada no Abortamento 37
Capítulo 9 - Gestação Prolongada 43
Capítulo 4 - Hemorragias do Terceiro Trimestre

Capítulo 10 - Aceleração da Maturidade Pulmonar Fetal

45

47
Capítulo 12 - Infecção do trato urinário e gravidez 49
Capítulo 13 - Transmissão Vertical do HIV e Sífilis 51
Capítulo 14 - Direitos Reprodutivos 53
Anexos 59
Referências Bibliográficas 79
Capítulo 11 - Antibioticoprofilaxia em Obstetrícia

13

Sumário

Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal | Pauta de Obstetrícia

Segundo o Ministério da Saúde, ”A Humanização da
Assistência Obstétrica e Neonatal é a condição para
o adequado acompanhamento do parto e puerpério.
Receber com dignidade a mulher e o recém - nascido
é uma obrigação das Unidades. A adoção de práticas
humanizadas e seguras implica na organização de
rotinas, procedimentos e estrutura física, bem
como a incorporação de condutas acolhedoras e não
intervencionistas” - (Portaria 569 - 01/06/2000).

A Prefeitura do Recife através da Secretaria de Saúde do
Recife e em parceria com o Comitê Municipal de Estudo
sobre Mortalidade Materna do Recife, vem investindo na
implementação de ações que contribuam com a redução
da mortalidade materna no Recife.
A atenção humanizada à mulher no pré-natal, parto,
puerpério e aborto tem sido uma das grandes bandeiras
desta gestão que vem sendo desenvolvida pela Gerência
de Atenção à Saúde da Mulher através de ações na
rede, como: implantação do direito a acompanhante
desde 2001; o Programa Doula Comunitária Voluntária;
qualificação dos profissionais de saúde na atenção
ao pré-natal de baixo e alto risco; no puerpério; no
planejamento reprodutivo; com aquisição de materiais
educativos, como: folders, cartazes, cartilhas, álbuns
seriados, próteses (peniana e vulvar)de borrachas
e acrílicos; gestograma, estetoscópio de Pinard,
equipamentos outros e melhoria das estruturas físicas das
maternidades municipais, etc.
Dentro deste contexto estamos apresentando aos
profissionais de saúde da rede este pauta de Atenção
Humanizada Á Mulher no Ciclo Gravidico – Puerperal,
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com o objetivo de uniformizar e atualizar as condutas
realizadas nas maternidades municipais no atendimento
à mulher nesta fase da vida, contribuindo desta maneira
com a redução da mortalidade materna em nosso
município.
A referida pauta aborda à atenção humanizada ao
parto, transtornos de terceiro e quarto períodos de
parto, puerpério patológico, hemorragias do terceiro
trimestre, doenças hipertensiva na gravidez, trabalho
de parto prematuro, ruptura prematura das membranas,
atenção humanizada no abortamento, gestação
prolongada, aceleração da maturidade pulmonar
fetal, antibióticoprofilaxia em obstetrícia e direitos
reprodutivos, tendo sido construído com a participação
efetiva dos membros do comitê municipal de estudo
sobre mortalidade materna do Recife, pela gerência da
atenção à saúde da mulher, por médicos plantonistas das
maternidades municipais e revisado pela Associação de
Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco - SOGOPE.
E é com esse objetivo que esta gestão vem trabalhando
e investindo na ampliação do acesso às mulheres
aos serviços de saúde, através da expansão do PSF
como porta de entrada ao Pré-natal de Baixo Risco,e
planejamento reprodutivo, estruturação das unidades
de referência para assistir ao pré-natal de Alto Risco e
contracepção cirúrgica voluntária, ambiente climatizado
e acolhedor nas maternidades trazendo a mulher como
figura central, participante e ativa na hora do parto.
Tereza de Jesus Campos Neta
Secretária de Saúde
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Atenção Humanizada ao Parto
O parto normal ou espontâneo é aquele que prescinde manobras extrativas, e resulta do perfeito
equilíbrio entre os fatores que nele intervêm: canal do parto (bacia óssea e partes moles),
concepto e forças (contração uterina, prensa abdominal e diafragma).
Esta seria uma definição puramente técnica, didática, totalmente alheia ao contexto humanístico
que envolve a Mulher em Trabalho de Parto. Sendo assim, vivendo, nós, um momento histórico,
onde vem se discutindo e incentivando a humanização do nascimento, não poderíamos deixar de
tecer alguns comentários a respeito do “Parto Natural” e não do “Parto Obstétrico”, como estamos
habituados a fazer.
Assim como na assistência neonatal, que chegou-se a conclusão que a “incubadora” ou “leite artificial”,
não trouxeram benefícios para o recém-nascido, que se justificasse abolir práticas naturais como
o “Aleitamento Materno” e o “Calor da Própria Mãe (método canguru)”, trabalhos mostram que a
medicalização do parto em gestações normais, não trouxe redução da morbimortalidade materna e
perinatal. Isto nos faz pensar e concluir que não vale a pena sermos intervencionistas.
Do ponto de vista de todo o contexto emocional que envolve a mulher em trabalho de parto,
a primeira coisa a analisarmos é o respeito a parturiente, no que se refere a sua privacidade e
liberdade de ações durante o trabalho de parto (deitar, andar, ficar de cócoras, interagir com os
acompanhantes).
Alguém já disse: “Humanização do Parto”, “Naturalização do Parto”, poderiam ser definidos como
“Mamiferalização do Parto”.
Se pensarmos em outros mamíferos não humanos, veremos que eles têm estratégias de parir em
privacidade. Isto pode ser explicado pela fisiologia do parto, que mostra que qualquer situação que
estimule um disparo de liberação de hormônios adrenérgicos, também pode estimular o neocórtex
e, como resultado, inibir o processo de parto. Isto significa que uma mulher em trabalho de parto
deverá estar se sentindo SEGURA. Este sentimento de segurança é um pré-requisito básico para a
mudança dos níveis de consciência da mulher dentro do processo de parto.
Não poderá haver nenhum estímulo que possa ser visto como “observação”, “controle”, ou
“invasão”. Devemos ter ciência que em algum momento do trabalho de parto é necessário que a
mulher entre em um estado tal de liberação dos seus instintos, longe dos níveis de consciência e
dos padrões da sociedade. Isto facilita o processo de parto. Luzes fortes, sons excessivos, conversas
paralelas, tudo isso pode levar a um estado de alerta dificultando o parto.
Em uma das tentativas de se definir “Parto Humanizado”, alguém escreveu: “Parto Humanizado é
uma decisão interior de todos que fazem a obstetrícia, para apoiar, tratar com carinho, respeito e
liberdade, àquela que vai dar a luz, ao que vai nascer, aos seus familiares e amigos”.
Dentro de um contexto geral devemos, então, ter em mente que: “O PARTO É UM ATO FISIOLÓGICO,
APENAS ASSISTIDO PELO MÉDICO”.
I – Diagnóstico do Trabalho de Parto:
É dado pela presença de contrações uterinas dolorosas e rítmicas, no mínimo 2 em 10 minutos, com
duração de pelo menos 30 segundo, associadas a modificações cervicais (dilatação e/ou apagamento).
Reforçam o diagnóstico: a formação da bolsa das águas e a perda do tampão mucoso.

II – Normas Gerais no Momento do Internamento:
a)Preenchimento claro e objetivo do prontuário médico.
b)Anexar o cartão de pré-natal e exames complementares ao prontuário e colocar o número do
sisprenatal na AIH.
c)Toda paciente internada deverá ser submetida a banho de chuveiro, na triagem.
d)É obrigatória a identificação do médico, com assinatura e carimbo no prontuário da paciente, em
todos os formulários do prontuário médico.
e)Prescrição básica inicial:
1 – Não utilizar o jejum como rotina. Manter a paciente em dieta líquida evitando leite e derivados,
até o parto. Sabe-se que o jejum prolongado leva a acidose metabólica, havendo acúmulo de ácido
lático na musculatura uterina levando as discinesias dinâmicas.
Indicação de dieta zero no Trabalho de Parto:
- Síndromes Hemorrágicas;
- Iminência de eclâmpsia e edâmpsia;
- indicação prévia de cesárea (iteratividade, apresentações anômalas, etc).
2 – Não realizar tricotomia de rotina. Justifica-se a tricotomia perineal apenas nos casos em que
os pelos não estiverem devidamente aparados, devendo ser solicitada pelo médico através de
prescrição no prontuário. Realizar a tricotomia do monte de Vênus, apenas nas pacientes com
indicação de cesariana, no máximo até uma hora antes do procedimento cirúrgico.
3 – Enteróclise: está totalmente proscrita. Segundo orientação da OMS, é tida como uma “prática
claramente danosa ou ineficaz que deve ser eliminada”. Não foram detectados efeitos benéficos
sobre a duração do trabalho de parto ou sobre a incidência de infecção da episiotomia ou neonatal.
f)Solicitar como exames de rotina, na admissão: classificação sanguínea( nas que não tenham
realizado no pré-natal), VDRL, testagem rápida para HIV e eletroforese das hemoglobinas.
III – Classificação dos Períodos do Trabalho de Parto:
a)I período – Dilatação
b)II período – Expulsão
c)III período – Dequitação
d)IV período – Pós-parto imediato, que para alguns se estende desde a dequitação até 1 hora, e
para outros se estende até 2 horas.
IV – Assistência ao 1º Período do Trabalho de Parto ou Período de Dilatação:
a)Deambulação: Deverá ser livre, porém estimulando-se posições verticalizadas. Para isto podemos
incentivar o uso dos objetos disponíveis no pré-parto, como: “cavalinho”, “barra”, “banquinho”,
“bola”. É importante conscientizar a parturiente que adotando posições verticalizadas, há um
maior alívio da dor, assim como abreviação dos períodos de dilatação e expulsão no trabalho de
parto. Se for desejo da paciente permanecer deitada, orientar a mesma a dar preferência ao
decúbito lateral esquerdo.
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b)Controle da dinâmica uterina: Realizada indiretamente pelo obstetra através da palpação
abdominal. Avalia-se o número de contrações em 10 minutos, bem como a sua duração em
segundos. Deve-se observar também, o tônus uterino no intervalo das contrações (período de
relaxamento).
c)Ausculta fetal: Parâmetro de avaliação do bem-estar fetal bastante lábil, devendo, portanto, ser
realizada em intervalos de 30/30 min.
d)Toque vaginal: Realizado para avaliação da dilatação e apagamento do colo, orientação e descida
da apresentação, bem como o diâmetro ântero-posterior da pélvis. Fornece dado, também, sobre a
apresentação fetal (posição, variedade, altura, flexões, deflexões e assinclitismo).
Deverá ser realizado em intervalos mínimos de 2h, ou a critério médico, evitando exceder a este
prazo. Em caso de bolsa rota poderá ser espaçado com intervalos de 3 às 4h.
A progressão normal da dilatação é de 1 cm/h em primíparas e 1,5 cm/h em multíparas.
e)Amniotomia: Não deve ser realizada rotineiramente, principalmente em fases precoces do
trabalho de parto. Sempre que possível, manter a bolsa das águas íntegra até o fim da dilatação.
Há alguns casos em que poderá se indicar a amniotomia precoce: como prova de trabalho de
parto; em caso de dúvida de desproporção céfalo-pélvica; na dúvida para confirmação do tipo de
apresentação fetal; quando se faz necessário avaliar o líquido amniótico nas gestações prolongadas
ou na suspeita de sofrimento fetal.
f)Ocitocina: Não deverá ser utilizada rotineiramente. Muitas vezes, apenas palavras de apoio,
transmitindo segurança às parturientes, são fundamentais para o bom desempenho do trabalho
de parto. Manobras como massagens na região lombar e região central da planta dos pés, assim
como banhos de água morna, também são de grande valia. Porém, em casos onde persistir a
hipoatividade uterina poderemos lançar mão da ocitocina na seguinte dose: 1 ampola de 5 UI em
500 ml de soro glicosado, iniciando em 8 gotas por minuto, com cautela. É imperioso se averiguar
repetidamente a freqüência das contrações, bem como a sua duração, não descuidando dos
batimentos cárdio-fetais.
g)Controle da dor com métodos não-farmacológicos. Além do apoio durante o trabalho de parto,
existem vários outros métodos:
·Banho de chuveiro ou de imersão
·Toques ou massagens
·Técnicas que concentrem a atenção: respiração ritmada e ofegante, comandos verbais, música e
relaxamento.
h)Analgesia peridural: Não deverá ser utilizada de rotina. Entretanto na falha do controle da dor
com os métodos não farmacológicos, deve-se indicar a analgesia/peridural.
i) Analgesia farmalógica sistêmica: É mais utilizada a meperidina na dose de 50mg, via
intramuscular, nas fases iniciais do trabalho de parto, respeitando-se o intervalo de 1 a 4 horas
previsto para o nascimento, procurando com isto, evitar depressão respiratória do neonato.
j)Partograma: Deverá ser utilizado rotineiramente como instrumento para acompanhamento do
trabalho de parto. É encontrado fazendo parte do prontuário médico.
Considerado pela OMS como um instrumento muito importante para o acompanhamento do
trabalho de parto. Vide orientação de preenchimento ao fim deste capítulo. Lembramos que já
existe uma portaria do CREMEPE tornando obrigatória a presença do partograma nas fichas de

acompanhamento obstétrico. Logo, devemos saber que a presença do partograma devidamente
preenchido servirá como instrumento de defesa do médico em questões legais julgadas pelo
conselho. (formulário “Partograma”, em anexo).
V – Assistência ao 2º Período ou Período de expulsão
a)Posição: Um dos grandes equívocos da obstetrícia, contrariando as leis da natureza, foi
quando horizontalizou a mulher no trabalho de parto e no parto. Devemos ter em mente que
verticalizando-se a mulher, estaremos favorecendo a descida do feto por estarmos a favor
da gravidade e por aumentar o diâmetro antero-posterior da pelve, devido a retropulsão do
cóccix. Isto já foi cientificamente provado e nós obstetras insistimos em não ceder, neste
caso, às evidências comprovadas cientificamente. Sendo assim, devemos estimular as posições
verticalizadas, para isso, podemos utilizar o módulo vertical para o parto normal existente na
maternidade, porém sempre respeitando o desejo da parturiente. No mínimo devemos primar
pela posição semi-sentada, com uma inclinação de 45º, o que poderemos conseguir com o uso do
suave–encosto. A posição tradicional de Laborieux-Ducam só deverá ser utilizada em caso de partos
a fórceps, pois além dos inconvenientes já citados ela aumenta a compressão aorto-cava e aumenta
o desconforto da dor do parto.
b)O obstetra deverá realizar a higienização das mãos e paramentar-se adequadamente.
c)Realizar antissepsia vulvo perineal com polvidine degermante. Obrigatório apenas em caso de
episiotomia.
d)Colocar os campos estéreis, caso a paciente esteja na cama cirúrgica na posição semi-sentada ou
deitada.
e)Episiotomia: Não deverá ser realizada rotineiramente, uma vez
que não existem evidências
confiáveis que esta prática tenha um efeito benéfico, porém há evidências claras que pode causar
dano a paciente. Poderá ser indicada em casos especiais, como: “sinais de sofrimento fetal”,
“progressão insuficiente do parto”, “ameaça de laceração de III grau” (incluindo uma laceração
deste tipo em parto anterior). Quando realizada, dar preferência a episiotomia do tipo médiolateral. Preconiza-se nestes casos, o bloqueio bilateral dos nervos pudendos, com lidocaína.
f)Duração: Atualmente considera-se normal que a fase de expulsão, sem sofrimento fetal agudo,
pode durar até 60 min (para alguns até 120 min), considerando-se o início do período expulsivo,
assim que completa o período de dilatação. Durante este tempo de espera, avaliar: altura da
apresentação; variedade de posição; presença de fenômenos plásticos e vitalidade fetal; bem como
o padrão contrátil uterino. Em caso de:
·Dinâmica uterina ineficaz: usar ocitocina, respeitando as contra-indicações, e após tentativas
infrutíferas do uso das medidas de suporte já mencionadas neste capítulo.
·Presentes as condições de aplicabilidade: Fórceps.
·Ausentes condições de aplicabilidade do Fórceps: Cesárea.
g)Ligadura do cordão: Deverá ser realizada, sempre que possível, após o término dos batimentos,
deixando o cordão o mais longo possível para a coleta de sangue.
Nos casos de gemelar, gestante HIV positivo, HBSAg positivo, isoimunização Rh, asfixia neonatal,
realizar o clampeamento imediato do cordão após o parto.
h)Primeiros momentos após o nascimento: Sempre que o bebê nascer em boas condições de
vitalidade, em comum acordo com o neonatologista, deverá ficar em contato com a mãe, próximo
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ao seio, dando início ao estímulo da lactação e fortalecendo o vínculo afetivo. Neste momento, o
bebê deverá estar devidamente aquecido. Lembrar que o ar condicionado deverá ter sido desligado
antes do nascimento do RN.
VI – Assistência ao 3º Período do Parto ou Período de Dequitação:
Do ponto de vista de ações, o obstetra deverá ser o mais passivo possível, observando os sinais
de descolamento da placenta. Evitar manobras intempestivas, observando o tempo normal de
descolamento da placenta que é em média de 15 min, podendo chegar a 30 min, desde que a perda
sanguínea seja normal. Realizar o exame detalhado da placenta.
Não realizar revisão rotineira da cavidade uterina, deixando para os casos especiais onde se
suspeitar de restos placentários e, nestes casos, não esquecer de instituir antibiótico profilático.
VII – Assistência ao 4º Período do Trabalho de Parto:
Os principais pontos a serem observados são as condições hemodinâmicas, através da avaliação das
perdas sanguíneas, pressão arterial, freqüência cardíaca; e a involução uterina (observar o globo de
segurança de Pinard).
As inércias uterinas deverão ser corrigidas com massagens uterinas e administração de ocitocina
endovenosa.
Observar se há presença de bexiga cheia, dificultando a descida do útero.
VIII – Assistência ao Puerpério Imediato:
a)Liberar a dieta 1 à 2h após o parto, assim como a deambulação.
b)Não usar antibióticos, antinflamatórios e analgésicos de rotina. Os antinflamatórios não hormonais
ou os analgésicos deverão ser administrados quando houver queixa de dor.
c)Orientar higiene perineal após micções e evacuações, com sabão.
d)Estimular aleitamento materno.
e)Alta hospitalar com 24h
·Com agendamento ambulatorial de egresso para 08 a 10 dias.
·Prescrição de analgésicos antinflamatórios e/ou antibióticos se necessário.
Na atenção humanizada à mulher durante o parto, nas maternidades municipais do Recife,
destacamos ainda 3 pontos de grande importância que fazem a diferença de um atendimento de
qualidade, digno e respeitoso:
1- Acolhimento da gestante: Receber a gestante de forma acolhedora, chamando-a pelo nome e
orientando-a e informando-a sobre tudo que está acontecendo com ela e o bebê.
2-Acompanhante: A mulher tem direito a escolher uma pessoa para acompanhá-la durante toda sua
permanência na maternidade, ou seja, pré-parto, parto e pós-parto, direito garantido desde 2001
nas maternidades municipais e hoje respaldado através da Lei Federal 11.108 de 07 de abril de
2005.

3- Doula: A mulher conta com o atendimento diferenciado através do programa municipal de Doula
Comunitária Voluntária, que funciona com mulheres voluntárias da comunidade, capacitadas para
dar suporte físico e emocional à parturiente.
Estratégia para implantação da Lei do Acompanhante na Rede de Saúde.
Realizar ação educativa na atenção básica
Atenção Básica / Ação Educativa
1.Na 1º consulta do pré-natal, a gestante será informada de que é importante que ela escolha 02 pessoas, que
serão seus possíveis acompanhantes no trabalho de parto (na impossibilidade de 01 dos acompanhantes, já haverá o
substituto).
2.Os acompanhantes escolhidos pela gestante, deverão comparecer a pelo menos uma das palestras que serão
dadas na unidade, sobre “o trabalho de parto e sua assistência”.
3.A palestra será dada 1 vez por mês, com duração de 1 hora, por médico ou enfermeira, sempre procurando
estimular os assistentes para exporem suas dúvidas e ansiedades. Portanto, a pessoa que se propõe a ser a
acompanhante, terá todo o pré-natal (09 meses), para se programar para assistir a uma dessas palestras.
4. O acompanhante que assistiu a uma palestra, receberá um cartão que deverá ser anexado ao cartão de
pré-natal da gestante que identifica que o mesmo participou da palestra sobre “o trabalho de parto e a sua
assistência”.
Esse cartão deverá lhe dar acesso não só a Maternidades Municipais do Recife, como a qualquer maternidade
pública do estado ou do município.
O incentivo a participação dessa palestra deverá ser feito durante todo o pré-natal, entretanto, os profissionais da
unidade deverão estar informados, de que a ausência desse cartão, não deve funcionar como entrave à entrada do
acompanhante na sala de parto.
5.Durante a palestra, deverá ser informado, que este direito do acompanhante poderá ser suspenso, em caso
de comportamentos inadequados, tais como: acompanhantes alcoolizados, agressão física ou verbal contra os
profissionais de saúde, desrespeito à privacidade das demais pacientes, etc.
Roteiro para a Palestra
Propomos as seguintes informações básicas:
1.Quantas horas dura o trabalho de parto em uma primípara e em uma multípara.
2.Explicar o padrão de contração uterina esperado no início e final do período de dilatação, e no período
expulsivo.
3.Explicar a importância da verticalização do parto: o uso do cavalinho, da barra, da bola, etc.
4.Explicar que a bolsa d´agua rota, perda de sangue e secreções fazem parte do trabalho de parto, não são
necessariamente indicações para operação cesariana.
5.Explicar que algumas vezes o trabalho de parto evolui bem até próximo ao final do período expulsivo, mas
se este período expulsivo se prolongar, vai ser necessário a utilização do fórceps. Procurar desmistificar todo
o preconceito que existe em relação ao fórceps, pois este instrumento quando bem indicado e bem aplicado,
representa um importante recurso de apóio na assistência ao parto, especialmente nos casos de sofrimento fetal e
falhas na progressão do concepto na sua descida pelo canal do parto.
Prefeitura do Recife
Secretaria de Saúde do Recife
Diretoria Geral de Atenção à Saúde | Gerência de Atenção à Saúde da Mulher

Certificamos que o (a) Sr.(a)____________________________________
Participaram da palestra sobre a Lei do Acompanhante nesta Unidade de Saúde.

Assinatura/Carimbo Profissional de Saúde
Recife,
/
/
.
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Transtornos do 3º e 4º Períodos do Parto
1. Terceiro Período do Parto (Delivramento):
É recomendado a adoção das seguintes medidas que visam prevenir e/ou minimizar complicações
obstétricas durante este período:
Evitar manobras vigorosas como KRISTELER.
Utilizar a manobra de JACOB-DUBLIN para a prevenção de retenção de restos de membranas
amnióticas.
Administração de ocitocina, após a expulsão da placenta na dose de 10 UI IV em 500ml de
soro glicosado a 5% ou IM para aquelas mulheres com risco de hemorragia pós-parto (gemelar,
polidrâminio, multíparas, macrossomia e útero miomatoso).
1.1 - Retenção Placentária:
a)Diagnóstico: Permanência da placenta intra-útero (não descolada) por mais de 30 minutos após o
parto.
Conduta:
·Sedação ou anestesia geral endovenosa.
·Ocitocina: 02 ampolas em 500ml de soro glicosado à 5%, no gotejamento de 20 gotas/min.
·Tentativa de descolamento manual da placenta, encontrando-se o plano de clivagem; seguindo-se
de realização da curagem. Nestes casos, está indicado o antibiótico profilático.
Na persistência do sangramento, ou quando não se consegue a extração manual completa de
placenta, pensar em acretismo placentário.
1.2 – Acretismo Placentário:
A dequitação fisiológica ocorre cerca de 5 a 10 minutos após a expulsão fetal. Não ocorrendo,
denominamos dequitação retardada até 30 minutos, e retenção placentária a partir deste tempo.
Fatores de risco:
·Multiparidade
·Curetagens prévias
·Cicatrizes uterinas (cesáreas)
·História de endometrite pregressa
·Inserção baixa da placenta.
Classificação:
a)Quanto à extensão:
·Focal – Aderência de no máximo 01 cotilédone.
·Parcial – Mais que 01 cotilédone.
·Total – A totalidade da placenta possui aderência patológica.
b) Quanto à profundidade:
·Acreta – Aderência patológica superficial no miométrio.
·Increta – invasão profunda no miométrio.
·Percreta – Atinge até a serosa podendo chegar a órgãos vizinhos.

Diagnóstico:
a) Durante a gestação:
A USG com doppler pode sugerir acretismo placentário através de alguns elementos: evidência
de hipervascularização e exuberantes lagos venosos; ausência da camada hipoecogênica entre a
placenta e a decídua.
b) No parto:
Diante de um quadro de hemorragia à tentativa de extração manual da placenta, não se distingue
plano de clivagem entre esta e a parede uterina.
Conduta:
·Nos casos favoráveis em que a extração manual foi possível sem danos à parede uterina,
procedem-se massagens, infusão de ocitócicos e observação clínica;
·Casos individualizados podem exigir a realização da curagem e curetagem;
·Nas cesáreas, pode ser feita a curetagem “a céu aberto” ou a CAPTONAGEM (aplicação de pontos
cruzados na região endomiometrial);
·Histerectomia: Diante do insucesso das medidas anteriores descritas, está indicada a
histerectomia.
2.- Quarto Período do Parto:
Corresponde a 1ª hora após a saída da placenta.
2.1 – Hipotonia Uterina
a)Diagnóstico:
Falta de contração eficiente do útero, após a saída da placenta, podendo levar a hemorragia severa
com conseqüente choque hemorrágico. Nesta enfermidade, o útero amolecido encontrar-se-á acima
da cicatriz umbilical em grande parte dos casos.
b)Conduta:
·Esvaziamento vesical (caso de “bexigoma”), pois a distensão vesical dificulta a contração uterina.
·Massageamento uterino: Estímulo e compressão uterina com uma das mãos, e compressão ístmica
intra-vaginal com a outra.
·Revisão da cavidade vaginal e colo uterino, para diagnosticar e tratar possíveis lacerações.
·Ocitocina: em 40 UI (8 ampolas) 500ml de soro fisiológico à 0,9%.
·Metilergonovina (Methergin): 01 a 02 ampolas via intramuscular. Contra-indicada em casos de asma
e hipertensão.
·Reposição de cristalóides: (soro fisiológico à 0,9% ou Ringer lactato) e reposição sanguínea de
acordo com a clínica e/ou hematócrito e hemoglobina.
·Perculização: Poderá ser executada em casos de falha em se debelar a hemorragia pelas condutas
descritas.
A perculização ou tamponamento uterino consiste em:
Colocação do espéculo de Collins ou afastadores de Doyen;
*
Pinçamento do lábio anterior do colo com pinça de Pozzi ou Foerst (coração).
*
Introdução de compressas atadas uma a outra, através do espéculo, objetivando-se tamponar
*
tanto o útero como a vagina. Geralmente 01 (uma) compressa é suficiente para tamponar a
cavidade endometrial e a outra, a vaginal, que devem ser retiradas após 24h.
A antibioticoprofilaxia deverá ser feita (cefalosporina de 1ª geração).
·Histerectomia: Diante de atonia grave, sem reversão às manobras clinicas propostas, recorre-se a
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histerectomia, geralmente sub-total, pela rapidez que pode ser feita diante de tão grave quadro
hemorrágico.
·Ligadura das artérias ilíacas internas: na persistência do sangramento após a histerectomia.
2.2 – Lacerações do Canal de Parto:
Após identificação das lesões através do espéculo de Collins ou válvulas de Doyen, o obstetra
deverá proceder à sutura das mucosas.
Quando ocorrerem lesões múltiplas, que tornem a sutura insuficiente para sanar o sangramento,
poderemos executar o tamponamento vaginal com compressas.
2.3 – Inversão Uterina:
a)Diagnóstico:
Exteriorização do útero invertido, pela fenda vulvar (inversão completa). O diagnóstico é reforçado
quando na presença de hemorragia, tem-se dificuldade ou não se consegue identificar o fundo
uterino, que se encontra bem abaixo da cicatriz umbilical (local onde deverá se situar firmemente
contraído após a saída da placenta).
Recomenda-se como medida preventiva da inversão uterina, não tracionar vigorosamente o cordão
umbilical, principalmente quando associa-se a compressão manual do fundo uterino.
b)Conduta:
-Reposição volêmica com cristalóide e/ou sangue (este é necessário na maioria das vezes devido a
grande hemorragia).
-Manobra de TAXE: Deverá ser realizada sob sedação ou anestesia. Consiste em recolocar o útero
em sua posição original, com a mão fechada intravaginal, tentando encontrar a mão abdominal,
localizada a altura da cicatriz umbilical. Após a manobra bem sucedida, utilizar ocitocina para
manter o útero contraído. O tamponamento intra-útero é medida coadjuvante para garantir o
sucesso do procedimento.
-Manobra de HUNTINGTON: Consiste em, após a laparotomia, realizar trações cirúrgicas do corpo e
fundo uterinos. Esta manobra está indicada quando há falha na manobra de TAXE.
2.4 – Acretismo Placentário:
Representa uma das causas de Hemorragia do 4º período (vide item 1.2 de Hemorragia do 3º
período).
2.5 – Choque Hemorrágico:
É uma complicação que poderá resultar de qualquer uma das entidades obstétricas já descritas.
Após o diagnóstico de choque, devem ser tomadas as seguintes medidas:
·Solicitação de hematócrito, hemoglobina e coagulograma.
·Infusão de cristalóides, tais como soro fisiológico e Ringer lactato, na proporção de 3ml para cada ml de
sangue perdido (estimativa subjetiva da perda de sangue), portanto em uma perda de 1000ml, a reposição
isotônica será de 3000ml de soro fisiológico à 0,9% ou de Ringer.
Havendo ausência de resposta à infusão de 3000ml de cristalóides, recomenda-se a reposição sanguínea.
OBS: O surgimento de instabilidade hemodinâmica e/ou Hb abaixo de 7g/dl (8g/dl, segundo a OMS),
também obrigam a administração de sangue.

·Reposição de hemoderivados:
a)Concentrado de hemácias: Tem-se como objetivo manter o hematócrito entre 25 à 30%,
sabendo-se que cada unidade de concentrado de hemácias aumenta a hemoglobina em 1,5g/dl e o
hematócrito em 3%.
b)Plasma fresco: Somente deverá ser utilizado se houver deficiência de coagulação, e não para
correção de volume.
De maneira prática, para se identificar o distúrbio de coagulação, principalmente enquanto se
aguarda o resultado do coagulograma, pode-se realizar o teste de WEINER ou teste do coágulo.
Consiste em se colocar o sangue em tubo de ensaio seco e mantê-lo entre as mãos por 10 minutos,
em seguida, procede-se a leitura: Caso o coágulo se mostre firme, provavelmente não há distúrbio
de coagulação; entretanto, se o coágulo se mostrar frágil ou dissolvido, devemos iniciar a infusão
de plasma.
De uma maneira geral, o plasma fresco pode ser utilizado naqueles quadros de hemorragia
importante, onde não há tempo para avaliação laboratorial. Recomenda-se 01 bolsa de plasma
fresco para cada 04 ou 05 bolsas de concentrado de hemácias.
c)Infusão de plaquetas: indicada quando a contagem de plaquetas é menor que 20.000/mm3 ou
menor que 50.000/mm3 em paciente que estiver apresentando grande hemorragia, ou for se
submeter a algum procedimento cirúrgico.
A dose recomendada é de 01 unidade de plaquetas para cada 10 kg de peso, 01 a 02 vezes ao dia.
Cada unidade aumenta em 5.000 a 10.000 a contagem de plaquetas.
2.6 – Ruptura Uterina: Vide Item 3 do capítulo “hemorragia do 3º trimestre”.
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Puerpério Patológico
Infecção Puerperal
Conceito: é aquela localizada nos órgãos genitais que ocorre após o parto ou abortamento recente.
Atualmente esta definição é complementada, com o conceito de MORBIDADE FEBRIL PUERPERAL,
que é definida como: a presença de temperatura de no mínimo 38º C, durante 02 dias quaisquer,
dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídos às 24 horas iniciais.
Fatores de risco para infecção puerperal:
·Cesariana
·Ruptura prematura das membranas
·Manipulação vaginal excessiva (toques)
·Trabalho de parto prolongado
·Traumas cirúrgicos
·Hemorragia ante, intra e pós-parto
·Retenção de restos ovulares / placentários
·Corioamnionite
·Infecções pré-existentes
·Desnutrição ou obesidade
·Condições sócio-econômicas
·Assistência pré-natal inadequada
Formas Clínicas
·Perineovulvovaginite e cervicite
·Infecção da episiotomia
·Endometrite / endomiometrite
·Parametrite
·Anexite
·Peritonite
·Tromboflebite pélvica séptica
·Choque séptico
·Fasceíte necrotisante
Vaginite-Cervicite
Quadro clínico pobre, geralmente expresso por abundante secreção seropurulenta e,
excepcionalmente, por temperatura sub-febril.
Infecção da Episiotomia
O quadro clínico se manifesta com dor, edema e tumefação local, hipertermia, defecação e
deambulação dolorosas.
Tratamento:
·Hospitalização – Quando a extensão da infecção é grande.
·Exploração cirúrgica sob analgesia: abrir, drenar e lavar exaustivamente com soro fisiológico.
·Toque retal: avaliar a integridade do esfíncter anal e possibilidade de tumoração;
·Curativos diários: 2 a 3 vezes ao dia com soro fisiológico e dersani.
·Antibioticoterapia: deverá ser iniciada nos casos de celulite extensa ou quando houver ausência de
melhora clínica 24 horas após a drenagem. Na suspeita de fasceíte necrotisante, transferir para o
serviço de maior complexidade.
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Na ausência de Clidamicina, substitui-la por metronidazol, na dose de 500mg, IV de 6/6h.
Se não houver melhora clínica 24 horas após inicio do tratamento, trocar a Clindamicina ou
Metronidazol por CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1 gr, I.V., 12/12 h.
Para qualquer um dos esquemas descritos acima, o antibiótico será suspenso após 48 horas de
ausência dos sinais clínicos e laboratoriais de infecção. Nenhuma prescrição de antibiótico deverá
ser feita para uso domiciliar após a alta.
·Alta hospitalar: deverá ser concedida após realização da ressíntese.
Endometrite/Endomiometrite
É a forma mais freqüente de infecção puerperal. O quadro clínico inicia-se geralmente entre o 3º
e 5º dia de pós-parto, caracterizando-se por febre entre 38º e 40º C, com útero amolecido, subinvoluído, lóquios de odor fétido, colo uterino pérvio, sensibilidade uterina aumentada.
Exames complementares:
- Hemograma
- Sumário de Urina
- Urocultura
- USG Endovaginal - para avaliação de restos placentários
Tratamento:
- Hospitalização
- Antibioticoterapia: Como já referido no caso de infecção da episiotomia associada a celulite
extensa.
Parametrite:
O quadro clínico caracteriza-se por febre, dor pélvica de forte intensidade, tumoração parametrial,
com eventual presença de secreção vaginal.
Tratamento: o mesmo da Endometrite.
Salpingite/Anexite:
Quadro clínico caracterizado por febre, dor pélvica de forte intensidade, sobretudo em fossa ilíaca,
discreta defesa abdominal.
Ao toque: Sensibilidade importante em anexos podendo palpar tumoração anexial.
A USG é útil para o diagnóstico da tumoração anexial.
Tratamento: é em geral conservador, com antibiótico. Pode ser cirúrgico nos casos por exemplo de
abscesso tubo-ovariano roto.
Peritonite:
Quadro clínico representado por febre alta (40º C), taquisfigmia, hipotensão arterial, respiração
rápida e superficial do tipo costo-superior, dor intensa em baixo ventre, inicialmente irradiando-se
para o abdome. A palpação abdominal encontra-se o sinal Blumberg.

Capítulo 3

Esquema proposto
Clindamicina + Gentamicina
Clindamicina 1.200 mg, I.V., 12/12h
Gentamicina 1,5mg/kg / dose I.V. ou IM de 8/8h
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O toque vaginal é doloroso (irritação peritonial), abaulamento do fundo de saco posterior (coleção
purulenta).
Tratamento:
Esquema tríplice de antibiótico (metronidazol + gentamicina + ceftriaxona) vide dosagem no
capítulo de abortamento infectado; correção do distúrbio hidro-eletrolítico; colpotomia (abscessos
de fundo do saco posterior); laparotomia (abscessos pélvicos).
Tromboflebite Pélvica:
Geralmente está relacionada a presença de anaeróbios (peptococus, peptoestreptococus e
bacteróides).
Há duas manifestações clínicas: trombose aguda das veias ovarianas e a trombose difusa de
múltiplos vasos pélvicos de pequeno calibre.
O quadro clínico é inespecífico, ocorrendo geralmente febre persistente (apesar de
antibioticoterapia adequada), calafrios, taquipnéia, dor pélvica difusa, dor torácica e hemoptise
em alguns casos. Portanto, quando o quadro febril da paciente não melhorar (apesar do esquema
de antibiótico adequado) e não há indicação cirúrgica, pensar na possibilidade de estar ocorrendo
tromboflebite pélvica e, neste caso, está indicado o uso da heparina, como teste terapêutico.
Utilização da Heparina:
Dose de ataque: 5.000 unidades via I.V.
Dose de manuntenção: 700 a 2.000 unidades/hora, devendo ser feito o controle da TTPA de 4/4
horas.
Observação: o nível terapêutico de heparina deverá ser atingido quando o TTPA atingir 1,5 a 2 vezes
o valor médio.
É importante salientar que na suspeita do diagnóstico de tromboflebite pélvica, a paciente deverá
ser transferida para unidade de saúde de maior complexidade, embora já tendo sido iniciada as
medidas anteriores definidas.
Choque Séptico:
Constitui uma grave situação secundária a bacteremia que acompanha diversas infecções
intervenientes do ciclo grávido puerperal.
Os achados clínicos e laboratoriais principais são: confusão mental e obnubilação, hipotermia
ou hipertermia (fase “quente” do choque ou fase “fria”), taquicardia, hipotensão, oligúria,
insuficiência renal, hemoconcentração, trombocitopenia, coagulopatia.
Medidas iniciais a serem tomadas:
1.Suporte ventilatório (cateter nasal ou mascara de O2).
2.Hidratação: a administração rápida e controlada de soluções cristalóides pode auxiliar a garantir
a boa perfusão de órgãos e tecidos. Entretanto, há o risco de edema agudo do pulmão, por isso,
como medida inicial em maternidades de baixo risco, devemos garantir pelo menos 02 acessos
venosos com jelco n.º 16 ou 18, e infundir 2000ml em gotejamento rápido (procurando manter a
PAS acima de 90mmHg e o débito urinário maior que 30ml/hora).
3.Antibioticoterapia: esquema tríplice (metronidazol + gentamicina + ceftriaxona) nas doses já
mencionadas.
4.Transferência da paciente para unidade hospitalar com UTI
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Mastite Puerperal:
·Quadro clínico: dor local, febre e sinais flogísticos.
·Tratamento: ordenha, crioterapia, analgésico e antinflamatório, antibioticoterapia (cefalexina
500mg, VO de 6/6 horas, por 10 dias).
Abscesso de Mama:
Deverão ser utilizadas as mesmas medidas já citadas para o tratamento da mastite, acrescentandose: incisão e drenagem, sob analgesia; Cefalotina 1g, via IV, de 6/6 horas, até 48 horas após o
último pico febril, seguido de cefalexina, 500mg de 6/6 horas via oral até 10 dias.

Capítulo 4

Infecção da Ferida Operatória (Cesariana):
·Achados clínicos: Febre, hiperemia da ferida operatória, com drenagem de secreção purulenta.
·Tratamento: hospitalização, exploração e drenagem sob analgesia, curativo diário 2 a 3 vezes ao
dia, com soro fisiológico e dersani. Aguardar condições para ressíntese, que deverá ser realizada
antes da alta hospitalar.
-Não é necessário uso de antibiótico nos casos de infecção restrita à ferida cirúrgica.
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Hemorragias do 3º Trimestre
0s sangramentos durante o ciclo gravídico são considerados anormais, e devem ser bem
investigados.
As causas desses sangramentos podem ser obstétricas ou não obstétricas.
Causas Obstétricas:
·Descolamento prematuro da placenta
·Placenta prévia
·Ruptura uterina
·Ruptura do seio marginal
·Ruptura de vasa prévia
Causas não obstétricas:
·Sistêmicas (coagulopatias)
·Ginecológicas
1.Cervicais: ectopias, pólipos, displasias, tumores benignos e malignos.
2.Vaginais: lacerações, vaginites, varizes, tumores benignos e malignos.
			
A história de sangramentos no 3º trimestre deve sempre ser valorizada, fazendo-se boa anamnese,
com antecedentes ginecológicos, e meticuloso exame físico.
Deve-se determinar com precisão a idade gestacional, as condições hemodinâmicas da gestante,
assim como, analisar as condições de vitalidade fetal.
1) Descolamento Prematuro da Placenta (DPP)
1.1- Conceito:
É a separação da placenta normalmente inserida, do seu sítio de implantação, após a 22º semana
de gestação e antes do nascimento.
Incide em 0,5 a 1% de todas as gestações, é responsável por 15 a 20% das mortes perinatais.
1.2 – Etiologia:
A etiologia, mas freqüente é a hipertensão na gravidez (50% dos casos), além de traumatismo
abdominal, cordão umbilical curto, placenta circunvalada, idade materna avançada, multiparidade,
sobredistensão uterina, (polidrâmnio, gemelidade, macrossomia), DPP anterior (recorrência de 15%),
envelhecimento precoce da placenta, causas nutricionais e uso de drogas ilícitas.
1.3 – Diagnóstico:
a) Quadro clínico: História de dor abdominal associada a sangramento genital de intensidade
variável, e relato de ausência de movimentos fetais.
b) Exame físico geral: Palidez cutânea e mucosa, hipertensão arterial, nas formas graves.
c) Exame Obstétrico: hipertonia uterina de grau variável. Batimentos cárdio-fetais presentes
ou ausentes, dependendo do grau de descolamento. Hemorragia externa (sangramento vaginal)
presente em 80% dos casos podendo evoluir para quadro de choque. Ao toque, em presença de colo
dilatado, evidencia-se bolsa tensa, que quando rota pode revelar hemoâmnio.
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1.4 – Tratamento:
a) Medidas gerais: a pronta correção da hipovolemia é fundamental, cateterizar uma veia calibrosa,
colher sangue para as provas laboratoriais, e corrigir o estado hemodinâmico da paciente. Iniciar
preferencialmente a reposição volêmica com cristalóides, seguida do sangue ou hemoderivados, se
necessário.
Não esquecer a necessidade do cateterismo vesical para medição do débito urinário.
b) Medidas Obstétricas:
- Feto Vivo: julgar a via de parto mais rápida.
* Parto Vaginal – Amniotomia para diminuir a hipertonia e diminuir a área de sangramento
prevenindo a passagem de tromboplastina tecidual à circulação materna.
* Parto Cesárea – Amniotomia sempre que possível.
Obs: Feto vivo fora do período expulsivo, cesárea imediata. Feto morto, resolver pela via
julgada mais rápida, observando as condições maternas. Sempre realizar a amniotomia. Pode ser
administrada ocitocina para aceleração do trabalho de parto.
1.5 – Complicações mais freqüentes:
- Hipotonia uterina trans e pós-parto (útero de Couvelaire)
- discrasia sanguínea
- insuficiência renal
- síndrome de Sheehan
Considerações finais:
“A realização de uma cesariana associada ou não a atonia e apoplexia uterina, tornará obrigatória a
disponibilidade de hemocomponentes, e maior cuidado do obstetra com a técnica operatória e com
os cuidados com a hemostasia”.
Deve ser considerada a possibilidade de drenagem da cavidade ou parede abdominal (lembrar que
a pressão da paciente pode subir e que as alterações de coagulação podem recorrer, o que poderia
facilitar o surgimento de hemorragias nas estruturas que foram incisadas). Curativo compressivo
é fundamental para a melhor hemostasia de parede, principalmente quando o nº de plaquetas for
baixo(Ministério da Saúde/FEBRASP)”.
2) Placenta Prévia:
2.1 – Conceito:
Implantação da placenta, total ou parcialmente, nas regiões do segmento inferior do útero, a partir
da 22ª semana de gestação, embora o diagnóstico de certeza seja dado a partir de 28ª semana de
gestação, devido ao fenômeno de migração placentária.
2.2 – Fatores predisponentes:
- Multiparidade
- Idade materna avançada
- Curetagens anteriores
- Cesáreas
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d) Avaliação complementar: a avaliação ultrassonográfica evidencia baixa sensibilidade diagnóstica.
Demais exames: classificação sanguínea, hemograma, coagulograma, ácido úrico, uréia, creatinina
e transaminases.

24

Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal | Pauta de Obstetrícia

- Endometrite prévia
- Tabagismo
2.3 – Classificação:
- Centro-total: oclui totalmente o orifício cervical interno ( orifício cervical interno)
- Centro-parcial ou parcial: oclui parcialmente orifício cervical interno.
- Marginal ou baixa: alcança a borda do orifício cervical interno.
- Lateral: não atinge o orifício cervical interno.
2.4 – Diagnóstico:
a) anamnese: sangramento vermelho vivo e rutilante sem causa aparente e
de início súbito, indolor, intermitente, progressivo.
b) Exame Obstétrico:
- Tônus uterino – normal
- BCF sem alteração (diferenciando do DPP)
- Apresentação fetal: alta e móvel
- Exame especular: sangramento vivo fluindo pelo OCE (orifício cervical
externo).
- Toque: está proscrito; quando realizado, deverá ser em centro cirúrgico.
c) Ultra-sonografia: permite diagnosticar o tipo de placenta prévia, e se há
algum grau de acretismo.
2.5 – Tratamento: dependerá da idade gestacional, da intensidade do sangramento e do tipo de
placenta prévia.
a) Gestação com menos de 37 semanas: a conduta será expectante, exceto se o volume do
sangramento venha a repercutir no bem-estar materno-fetal. Consiste em:
1 - Internação da paciente
2 - Repouso relativo
3 - Drogas uterolíticas (quando em trabalho de parto prematuro)
4 - Corticoterapia para indução da maturidade pulmonar fetal (entre 26 e 34
semanas de gestação)
5 - Vigilância hematimétrica materna
6 - Evitar toques vaginais
7 - Dieta rica em ferro e ácido fólico
Obs: em nosso serviço, só internaremos gestações pré-termo para conduta expectante, com idade
gestacional = 36 semanas, sendo os demais casos encaminhados para maternidades de alto risco.
b)Gestação acima de 37 semanas: Com maturidade fetal presente, a conduta deverá ser cesárea,
nas placentas centrais (centro-total ou centro-parcial).
Nas placentas marginais e laterais pode-se deixar evoluir para parto normal, desde que a vitalidade
fetal esteja preservada e o sangramento genital controlado.
A amniotomia é importante, por favorecer a compressão placentária pela apresentação, e assim,
diminuir o sangramento.
Considerações importantes frente a um diagnóstico de placenta prévia:

·Medidas gerais: Punção de veia calibrosa, infusão de volume, sondagem vesical, coleta de sangue
para exames laboratoriais (hemograma, classificação sanguínea, VDRL, testagem rápida para HIV).
·Se a localização placentária permitir, e estando a paciente em trabalho de parto a termo, sempre
deverá ser feita amniotomia.
·Em caso de gestação pré-termo, durante a cesárea poderá ser feita a incisão segmentar. Nessa
situação, deverá ser utilizada a tesoura curva para prolongamento lateral da histerectomia e não a
dígito-divulsão, já que além da maior espessura miometrial neste local, em gestações pré-termo,
as fibras segmentares têm orientação de concavidade inferior, o que pode provocar maior lesão
vascular, com prolongamento da incisão para o ligamento largo.
·Após a extração fetal, dequitação manual e curagem, não esquecer a infusão de ocitocina, para
reduzir o sangramento do sítio placentário. Se o sangramento desta área for abundante, não
cessando com uma prolongada e paciente compressão mecânica com uso de compressas, poderá ser
realizada sutura com cat-gut cromado 2-0. Persistindo o sangramento pode-se utilizar a sonda de
Foley, com balão de 50ml, que pode ser inserida com a histerotomia aberta, saindo pela vagina.
3) Rotura Uterina:
É caracterizada por ser uma emergência com grande morbi-mortalidade materna e fetal. Ocorre,
sobretudo após a 28ª semana de gestação e durante o trabalho de parto, precedida na maioria das
vezes por quadro clínico de “iminência de rotura uterina”, o que facilita a sua prevenção.
3.1 – Fatores predisponentes:
- Cirurgias uterinas anteriores, sobretudo cesarianas corporal e miomectomias.
- Rotura uterina prévia
- Multiparidade
- Acretismo placentário
- DCP (desproporção céfalo-pélvica)
3.2 – Fatores desencadeantes:
- Hipercontratilidade uterina, inclusive iatrogênica, por estimulação ocitócica ou com misoprostol,
sobretudo em pacientes com cirurgias uterinas anteriores.
- Insistência do parto por via baixa em casos de desproporção feto-pélvica não diagnosticada (não
uso do partograma)
- Traumatismo externo (traumatismo abdominal)
- Manobras de versão interna/externa feita intempestivamente.
3.3 – Diagnóstico:
a) Sinais de iminência da rotura uterina:
Contrações subentrantes intensas e excessivamente dolorosas.
Síndrome de distensão segmentar (sinal de Bandl – Frommel):
- Sinal de Bandl: Anel próximo à cicatriz umbilical que separa o corpo uterino do segmento inferior.
- Sinal de Frommel: Ligamentos redondos retesados e desviados para frente.
b) Rotura uterina instalada:
Dor abrupta e lancinante no hipogástrio, seguida de acalmia dolorosa transitória.
Hemorragia: interna e/ou externa, cuja intensidade dependerá da extensão da rotura e dos vasos
atingidos.
Choque: Diretamente relacionado a intensidade da hemorragia.
Sinais de irritação peritonial.
Paralisação do trabalho de parto.
Deformidades abdominais: Útero vazio e feto fora da cavidade (rotura completa); ausculta
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negativa, geralmente.
3.4 – Conduta:
O tratamento é cirúrgico, variando desde a sutura uterina a histerectomia. Em casos de parto
vaginal, com rotura uterina sem manifestação clínica, apenas diagnosticada durante a revisão
do segmento uterino logo após a dequitação (rotura de cicatriz segmentar transversa) a conduta
poderá ser expectante, a depender da estabilidade hemodinâmica da paciente e da hemorragia
visível. Adotando-se a conduta expectante, a paciente deverá ficar sob rigorosa observação e com
ocitócicos em grande dose.
4) Rotura do Seio Marginal:
4.1- Conceito:
O seio marginal da placenta é formado pela borda periférica do corpo placentário (espaço
interviloso) que circunda toda a placenta, coletando sangue venoso materno.
Segundo alguns autores, é a causa mais comum de hemorragia do 3º trimestre.
4.2 – Diagnóstico:
Assemelha-se as da placenta prévia apenas com sinais e sintomas mais pobres. É diagnóstico de
exclusão.
4.3 – Tratamento:
O mesmo da placenta prévia.
4.4 – Prognóstico:
Lembrar que pode evoluir para DPP.
5) Rotura de Vasa Prévia
5.1 – Conceito:
É a rotura dos vasos calibrosos do funículo, que percorrem as membranas, com inserção
velamentosa do cordão. Não é comum, mas freqüentemente leva ao óbito fetal. A hemorragia
ocorre justamente com a rotura da bolsa das águas havendo freqüentemente lesão da artéria
umbilical, quando ocorre a lesão da veia umbilical, a hemorragia é maciça e pode ser fatal.
5.2 – Diagnóstico:
Poderá ser precoce desde que se tenha em mente a possibilidade desta urgência obstétrica.
5.3 – Tratamento:
Resolutividade rápida do parto.
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Doenças Hipertensivas na Gravidez
A hipertensão arterial é a doença que mais freqüentemente se manifesta na gravidez, complicandoa, chegando à incidência de 5% a 10%. Trabalhos realizados em maternidades universitárias
brasileiras alcançam elevadas cifras de 25% (Neme, 1993) e 27,3% (Carrara e cols, 1991). É a
Primeira causa de mortalidade materna no Brasil.
Classificação das Síndromes Hipertensivas na Gravidez:
.Pré-Eclâmpsia Leve, Grave e Eclâmpsia.
.Hipertensão Arterial Crônica de Qualquer Etiologia.
.Pré-Eclâmpsia/Eclâmpsia Superposta a Hipertensão Crônica.
.Hipertensão Gestacional:
.Hipertensão Transitória: (Desaparece até 12 semanas pós-parto);
.Hipertensão Arterial Crônica: (Persiste após 12 semanas de pós-parto).
1- Pré-Eclâmpsia:
Hipertensão - (PA = 140/90mmHg) após a 20ª semanas de gestação.
Quando a hipertensão surge antes da 20ª semana de gestação, pensar na associação com neoplasia
trofoblástica gestacional, doença renal, alfa-talassemia, hidrópsia fetal.
Proteinúria - maior que 300mg nas 24 horas ou labstix de +(uma cruz).
Edema - Poderá ou não existir.
Etiologia:
Até os dias de hoje, a pré-eclâmpsia tem etiologia desconhecida, existindo várias teorias na
tentativa de explicá-la. Tem como indicador mais importante a teoria imunológica.
Existem fatores fortemente relacionados à pré-eclâmpsia:
·Raça Negra
·Primiparidade
·Idade < 20 anos ou > 35 anos
·Obesidade
·Hipertensão Arterial Crônica
·Antecedente familiar: História de pré-eclâmpsia na genitora.
·Gestações com parceiros diferentes.
·Gestações com maior massa placentária: gestação múltipla, macrossomia fetal, coriomas,
hidrópsia fetal
·Sobredistensão uterina: Polidrâmnio
·História de pré-eclâmpsia em gestação anterior
1.1 – Pré-Eclâmpsia Leve:
Como já foi dito, a pré-eclâmpsia caracteriza-se pela hipertensão na gestante e proteinúria maior
ou igual a 300mg/litro e menor que 2g nas 24 horas.
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Define-se como pré-eclâmpsia leve, aquela que apresente estes sinais (hipertensão e proteinúria)
sem nenhum sinal ou sintoma de agravamento que caracteriza a pré-eclâmpsia grave, são eles:
a)PA diastólica = 110mmHg confirmada em pelo menos 02 tomadas com intervalo de 4 horas, com a
paciente em repouso.
b)Proteinúria de 2g/litro ou mais em 24 horas, ou labstix de +++(três cruzes)

d)Cefaléia, dor epigástrica no hipocôndrio direito, e transtornos visuais.
e)Sinais de insuficiência cardíaca (cianose e edema pulmonar).
f)Trombocitopenia (plaquetas < 100.000 mm³)
g)Anemia hemolítica microangiopática (presença de esquizócitos em esfregaço de sangue
periférico)
h)Icterícia e/ou elevação das provas de função hepática (TGO e TGP = 70 UI / l, bilirrubina = 1,2
mg%)
i)Presença de CIUR
j)Creatinina = 1,2 mg/dl
k)Exame de fundo de olho: hemorragias, papiledema e exudatos.
Conduta:
Depende essencialmente da idade gestacional e do bem estar materno e fetal. É preferencialmente
ambulatorial, caracterizando-se por:
·Consulta Semanal ou quinzenal;
·Repouso em DLE;
·Controle dos níveis pressóricos;
·Monitoramento da ausculta cardio-fetal;
·Exames laboratoriais (hemograma, contagem de plaquetas, proteinúria de 24hs, sumário de urina,
ácido úrico, uréia, creatinina, transaminases e bilirrubinas);
·USG com Doppler;
·Registro diário da movimentação fetal;
·Em boas condições materna e fetal, a gestação poderá ir até o termo.
Via de parto:
a) Gestação a termo com trabalho de parto espontâneo: indicação obstétrica.
b) Gestação a termo, sem trabalho de parto: Podemos realizar o internamento e iniciar indução do
trabalho de parto com misoprostol na dose de 25mcg, via vaginal, de 6/6 (comprimidos).
Observação:
Quando contra-indicar a indução de parto (Oligoâmnio severo, feto não reativo, peso fetal estimado
= 4.000g, apresentações anômalas, HIV positivo, lesão herpética e outras intercorrências que contraindiquem o parto vaginal),nestes casos deve-se realizar a operação cesariana.
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c)Oligúria (diurese menor que 400ml/dia ou 15ml/hora)
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1.2 – Pré-Eclâmpsia Grave:
Caracteriza-se por hipertensão (PA diastólica = 110 mmHg) e proteinúria (maior ou igual a 2g/l nas
24 horas) associados a um ou mais dos sinais e sintomas de agravamento, já citados anteriormente.
Conduta:
Requer internação obrigatória independente da idade gestacional para avaliação do bem estar
materno e fetal. Como a maioria das pacientes com pré-eclâmpsia grave, necessitarão de
interrupção da gestação, aconselhamos internamento em nosso serviço, apenas de pacientes com
idade gestacional = 36 semanas. Antes desta idade gestacional, aconselhamos transferências, após
medidas iniciais que possibilitem minimizar os riscos da transferência da paciente, para um serviço
de atenção terciária; aconselhamos avaliar, inclusive, a possibilidade da paciente já ser transferida
sulfatada.
Medidas iniciais no internamento:
·Dieta zero;
·Puncionar 02 veias periféricas para infusão do soro glicosado ou Ringer Lactato. Evitar soro
fisiológico para prevenir edema agudo do pulmão.
Formas de preparo:
·Sulfato de magnésio à 50% na dose de ataque de 06 gramas: preparar 02 seringas de 20ml,
contendo cada uma delas 9ml, de água destilada e 6ml de sulfato.
ou
Diluir 6g de sulfato de magnésio em 100ml de soro glicosado, para correr em 30 minutos (60 gotas/
min.);
·Sondagem vesical para controle da diurese;
·Dose de manutenção do sulfato de magnésio: diluir 12ml de MgSO4 à 50% em 500ml de soro
glicosado, no gotejamento de 27 gotas/min;
·Gluconato de cálcio à 10% - 10ml envasado em seringa, disponível para uso (à cabeceira da
paciente);
·Controle de PA:
Hidralazina (01 amp) Fazer 2,5 ml desta solução, via I.V.,
+ se PA diastólica = 110mmHg, podendo H2O destilada (9ml) repetir a cada 20 minutos, até 04
doses.
·Solicitação dos exames complementares: Hemograma com contagem de plaquetas, ácido úrico,
uréia, creatinina, bilirrubinas.
Estabilizando-se o quadro, indicamos a interrupção da gestação pela via julgada conveniente, nos
casos de gestação com idade gestacional = 36 semanas, evitando-se o trabalho de parto prolongado.
Em caso de não se conseguir a transferência das pacientes com idade gestacional menor que
36 semanas, proceder todas as medidas já citadas e observar a resposta materna ao sulfato
de magnésio. Se não houver melhora do quadro, adotar conduta conservadora até conseguir a
transferência da paciente para uma unidade terciária.
Medidas a serem adotadas:
-Todas as já citadas anteriormente;
-Dieta normossódica e hiperprotéica;
-Controle da PA de 6/6 horas;
-Controle do peso;
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-Avaliação laboratorial de 3/3 dias, acrescentando-se a proteinúria de 24 horas e o sumário de urina;
-USG com Doppler de 3/3 dias, para avaliação do líquido amniótico, fluxo umbilical e detectar
sinais de centralização.
-Cardiotocografia diária.

Conduta:
Visa o tratamento das convulsões, da hipertensão e dos distúrbios metabólicos.
Atitudes diante de uma paciente com quadro de eclâmpsia:
a)Aspirar as secreções e inserir um protetor bucal (cânula de Guedel).
b)Oxigênio 3 litros/minuto.
c)Venóclise: Instalar soluções de glicose à 5% em veia periférica.
d)Contenção e proteção da paciente para evitar traumatismo.
e)Sulfato de magnésio a 50%: dose de ataque e de manutenção, como já descrito para a préeclâmpsia grave.
f)Sonda vesical de demora para controle da diurese.
g)Hidralazina (20mg): 01 ampola + 09ml de H2O destilada; fazer 2,5 ml desta solução (5mg) a cada
20 minutos, até um total de 20mg, em caso de PA diastólica = 110mmHg.
h)Em caso de convulsões recorrentes pode-se utilizar mais 03g de MgSO4, IV, direto na veia; ou
administrar benzodiazepina via I.V. (diazepan 10mg). Na persistência das convulsões, pode-se
recorrer a difenil-hidantoína, que deverá ser manuseada de preferência em unidade de terapia
intensiva.
1.4 – Síndrome Hellp:
Quadro clínico evolutivo da pré-eclâmpsia grave ou da eclâmpsia, caracterizado por hemólise
(H=Hemolysis); EL (Elevated Liver Functions Test); e LP (Low Plaquets Count).
Podemos encontrar:
·HELLP Completa: quando presente a tríade já citada (hemólise, elevação das enzimas hepáticas e
plaquetopenia).
·HELLP Parcial: quando presente 01 a 02 componentes da tríade. Merece a mesma atenção da
HELLP Completa.
Dados Laboratoriais:
.Presença de esfregaço sanguíneo periférico anormal
.Bilirrubina > 1.2 mg/dl
.TGO > 60
.Contagem de plaquetas < 100.000/mm³
Conduta:
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1.3 – Eclâmpsia:
É o aparecimento de convulsões seguidas ou não de coma, não atribuíveis a outras causas, em
pacientes com pré-eclâmpsia.
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Considerando a gravidade do caso e os elevados índices de complicações materna e fetal na
conduta conservadora, orientamos a conduta intervencionista nos casos de HELLP Síndrome,
independente da idade gestacional.
Na necessidade de intervenção anestésica, a anestesia de escolha é geral, devido ao risco de
hemorragia no local de punção.
Em caso de plaquetas abaixo de 50.000/mm³, deverá ser realizada a transfusão de plaquetas, antes
do parto. Cada unidade de concentrado de plaquetas, eleva a contagem em 5.000/mm³ em um
adulto de 70Kg.
Nos casos de CIVD (Coagulação Intra-vascular disseminada), serão corrigidos os fatores de
coagulação através da transfusão de crioprecipitado ou plasma fresco congelado.
Após interrupção da gestação e estabilizando o quadro da paciente, providenciar transferência para
uma UTI.
2- Hipertensão Arterial Crônica de qualquer Etiologia:
Considera-se hipertensão arterial crônica, a presença de níveis tensionais iguais ou superiores a
140/90 mmHg, diagnosticada antes da gestação ou antes da 20ª semana de gestação, e que se
estende além do puerpério.
Classificação:
·Leve: PA diastólica < 110mmHg
·Grave: PA diastólica = 110mmHg
Conduta:
O acompanhamento pré-natal deverá ser feito juntamente com o cardiologista, em serviço de prénatal de alto risco.
Pacientes sabidamente hipertensas e que já eram usuárias de drogas hipotensoras, deverão fazer
adequação das drogas tão logo seja dado o diagnóstico de gravidez, utilizando-se drogas permitidas
durante o período gravídico, respeitando-se o período da embriogênese.
No caso de pacientes que não usam drogas hipotensoras, estas só deverão ser iniciadas quando PA
diastólica = 110mmHg (só na grave).
Medidas de Suporte:
.Repouso relativo
.Dieta Hipossódica
.Correção dos desvios nutricionais (obesidade e desnutrição).
Drogas Hipotensoras:
a) Alfa metildopa: (comprimidos de 250mg e 500mg) – dose mínima de 750mg/dia até máxima de
2g/dia.
b) Hidralazina (comprimido de 25mg e 50mg) – dose mínima de 50mg/dia e máxima de 200mg/dia.
c) Nifedipina (comprimido de 10mg) – dose mínima de 20mg/dia e máxima de 60mg/dia.
d) Pindolol (comprimido de 10mg) – dose mínima de 10mg/dia e máxima de 30mg/dia.
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e) Diuréticos – poderão ser utilizados em situações especiais, tais como as nefropatias e nas
emergências cardio-vasculares (edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca):
I.V. – 20 a 40mg/dose
Oral – 40 a 200mg/dia

f) Na Crise Hipertensiva:
Hidralazina: 5 a 10mg em bolo, a cada 15 a 20 minutos, até dose máxima de 40mg. Caso a queda de
pressão seja acentuada devemos infundir expansores plasmáticos para proteger o território úteroplacentário (Ringer Lactato, soro glicosado a 10%).
Após esvaziamento uterino, nas crises hipertensivas, utilizar captoptril 25 sub-lingual.
3 – Pré-Eclâmpsia Superposta a Hipertensão Crônica:
Pré-eclâmpsia que se instala em gestantes previamente hipertensas. Seu diagnóstico, rastreamento
e conduta são semelhantes aos já referidos para a hipertensão crônica e pré-eclâmpsia.
4 – Hipertensão Gestacional:
Divide-se em dois tipos:
a) Hipertensão Gestacional Transitória: é a hipertensão que aparece na gravidez ou no início do
puerpério, sem proteinúria, em mulheres previamente normotensas, e que desaparece até 12
semanas após o parto.
b) Hipertensão Gestacional Crônica: persiste além de 12 semanas de pós-parto.
A hipertensão gestacional tem altos índices de recorrência em gestações posteriores (88%).
Corticoterapia nas Síndromes Hipertensivas:
A dose recomendada é de 12mg de betametasona, via I.M., a cada 24 horas, por 02 dias, nas
gestações entre 26 a 34 semanas, ou 6mg de Dexametasona, via IM de 12/12h, durante 02 dias.

Capítulo 6
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Trabalho de Parto Prematuro
Conceito:
Trabalho de parto que ocorre com idade gestacional entre 22 e 37 semanas.
Diagnóstico:
É dado através do exame obstétrico, pela identificação de contrações uterinas freqüentes e
regulares (uma a cada 10 minutos), acompanhadas de modificações cervicais caracterizadas por
dilatação maior que 2cm e/ou apagamento maior que 50%.
Fatores Predisponentes:
a)Partos Prematuros Anteriores;
b)Gestação Múltipla;
c)Ruptura Prematura das Membranas;
d)Polidrâmnio;
e)Infecções do Trato Urinário;
f)Corioamnionite;
g)Infecções Vaginais;
h)Incompetência Istmo Cervical;
i)Malformações Uterinas;
j)Cirurgias na Gestação Atual;
k)Uso de Drogas lícitas (tabagismo, alcoolismo);
l)Uso de Drogas Ilícitas;
m)Traumatismos;
n)Esforços Físicos Intensos;
o)Condições Sócio-Econômicas adversas;
p)Fatores Emocionais;
q)Alterações Fetais e Placentárias;
r)Causas Idiopáticas;
Contra – Indicações para Inibição do Trabalho de Parto Prematuro
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II – Causas fetais:
1.Morte fetal
2.Sofrimento fetal agudo e crônico
3.Infecção intra-uterina
4.Polidrâmnio
5.Isoimunização fetal
III -Outras condições:
1.Ruptura prematura das membranas ovulares
2.Bolsa amniótica prolapsada
3.Cérvice com mais de 80% de apagamento e/ou dilatação superior a 04 cm
4.Feto comprovadamente maduro
Conduta no trabalho de Parto Prematuro
A inibição do trabalho de Parto pode ser obtida através do repouso e uso de uterolíticos.
Tratamento com uterolíticos:
1º opção: Nifedipina
Dose de ataque: 30mg via oral (03 cápsulas de 10mg) podendo repetir 20mg após 1h e meia.
Dose de manutenção: 10 à 20mg, via oral, 6/6 horas
Contra- indicações: Hipotensão materna.
2º opção: Salbutamol ou terbutalina
Dose: 10 ampolas de salbutamol (0,5mg/ml) ou de terbutalina ( 0,5mg/ml) em 500ml de soro
glicosado à 5% , no gotejamento de 20gts/min.
A taquicardia, com o uso de beta-adrenérgicos é um efeito colateral bastante freqüente e
indesejável. Sendo assim, é importante que se faça o controle rigoroso da freqüência cardíaca
materna, reduzindo-se o gotejamento sempre que necessário, não permitindo freqüência = a 120
bpm.
3ª opção: Sulfato de magnésio, especialmente nos casos de hipertensão materna, na dose de
ataque de 6g, e manutenção com metade da dose.
Uso do Corticóide: É consenso usar corticóide entre a 26ª e 34ª semanas de gestação
(Betametasona ou Dexametasona).
Betametasona: 12mg/dia, via intramuscular, por 02 dias.
Dexametasona: 06mg, de 12/12 horas, via intramuscular, por 02 dias.
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I – Causas Maternas:
1.Pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia;
2.Elevação aguda dos níveis pressóricos em hipertensas crônicas;
3.Edema agudo de pulmão;
4.Síndromes hemorrágicas: DPPNI, placenta prévia, distúrbios da coagulação.
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Ruptura Prematura das Membranas Ovulares
(RPM)
I – Conceito:
É a ruptura espontânea das membranas ovulares antes do inicio do trabalho de parto, após 20 a 22
semanas de gestação. O tempo decorrido entre a ruptura das membranas e o início do trabalho de
parto, é rotulado como período de latência.
Ocorre em 12% dos casos em gestações pré-termo (antes de 37 semanas), sendo responsável por 1/3
dos partos prematuros.
II – Fatores de Risco:
- Infecção do trato urinário.
- IST (Clamídia, Micoplasma, Ureaplasma, Gonococos, Trichomonas, Gardnerella...)
- Infecção intra-uterina.
- Incompetência istmo-cervical.
- Fatores de hiperdistensão uterina (gestação múltipla, polidrâmnio, macrossomia).
- Tabagismo.
- Deficiência nutricional.
III – Diagnóstico:
a)Exame especular: visualização do L.A fluindo através do orifício cervical externo.
b)Manobra de Vasalva (elevação da apresentação fetal por via abdominal, ou compressão do fundo
uterino) para visualizar se há eliminação de L.A pelo O.C.E. (orifício cervical externo).
c)Exames Complementares:
1 – Teste de Ianetta:
consiste na obtenção do conteúdo endocervical, que deve ser espalhado sobre uma lâmina e
aquecido através de um isqueiro ou lamparina, durante 1 minuto. Se adquirir a coloração marrom,
afasta -se a
presença de liquido amniótico; se persistir incolor, firma-se o diagnóstico de ruptura
prematura das membranas.
2 – Medida do P.H vaginal:
montar uma gaze esterilizada em uma pinça
de Cherron, e com esta, limpar o fundo de saco
posterior, e não o canal cervical, pois no canal cervical a secreção é alcalina. Gotejar a solução de
fenolsulftaleína a 0,1% sobre a parte molhada da gaze. A gaze tinge-se de róseo nítido se houver um
pH superior a 6,4 (é considerado teste positivo para RPM).
Em caso de história fortemente sugestiva de RPM, em que o teste do fenol vermelho resultar
negativo, pode-se deixar uma gaze na vagina da paciente por 2 a 3 horas, e solicitar que a mesma
deambule. Em seguida, retira -se a
gaze e repete- se o teste.
Podemos encontrar falsos positivos nas seguintes situações:
- presença de sangue na vagina.
- uso de antissépticos na vagina.
- coleta acidental no canal cervical.
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3 – Ultrassonografia:
o oligoâmnio (LA < 8) é considerado positivo para RPM.
É importante frisar que o diagnóstico de RPM é firmado pela presença de pelo menos 02 testes
positivos.
IV – Conduta:
baseia-se fundamentalmente na idade gestacional, vitalidade fetal, e presença ou não de infecção.

Em caso de infecção intra-amniótica, independente da idade gestacional, devemos indicar a
interrupção da gestação. Podemos indicar a indução do trabalho de parto (misoprostol ou ocitocina)
ou a operação cesariana, a depender das condições obstétricas. Realizar exame obstétrico
detalhado para definição da via de parto.
1. Parto vaginal (espontâneo ou induzido): iniciar a antibioticoprofilaxia após 6 horas de bolsa rota,
conforme o seguinte esquema:
Recomendado: PENICILINA CRISTALINA
Dose de ataque: 5 milhões de unidades via I.V, em 100ml de soro glicosado à 5%.
Dose de manutenção: 2,5 milhões, I.V., de 4/4 horas até o parto, em 100ml de soro glicosado à 5%.
Alternativo: AMPICILINA
Dose de ataque: 2g via I.V
Dose de manutenção: 1g via I.V, de 4/4 horas até o parto.
2. Cesárea eletiva com feto a termo: CEFAZOLINA
2g via I.V, após o clampeamento do cordão.
				
2.1 Cesárea eletiva com feto pré-termo: PENICILINA CRISTALINA (5 milhões via I.V) ou AMPICILINA
(2g, via I.V) 4 horas antes da cesárea. Acrescentar CEFAZOLINA 2g, após o clampeamento do cordão.
b) Idade gestacional < 36 semanas: encaminhar para serviço de atenção terciária.			
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a)Idade gestacional > ou = 36 semanas: interrupção da gestação.
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Atenção Humanizada no Abortamento
O abortamento representa grave problema de saúde pública em paises em desenvolvimento,
inclusive no Brasil, com sua discussão envolvendo complexo conjunto de aspectos legais, morais,
religiosos, sociais e culturais.
Para grande contingente de mulheres, o abortamento resulta de necessidades não satisfeitas de
planejamento reprodutivo, envolvendo a falta de informação sobre anticoncepção, dificuldades de
acesso aos métodos, falhas no seu uso e ausência de acompanhamento pelos serviços de saúde. É
preciso destacar que para outras mulheres a gestação que resulta em abortamento pode decorrer
de relações impostas pelos seus parceiros ou de situações de estupro.
Aspectos culturais, religiosos e legais inibem as mulheres a declararem seus abortamentos,
dificultando o cálculo da sua magnitude. Independente dessa dificuldade sabe-se que o
abortamento é vastamente praticado, com o uso de meios diversos, muitas vezes induzidos pela
própria mulher ou realizados por profissionais em condições inseguras, em geral acarretando
conseqüências danosas à saúde, podendo inclusive, levar à morte.
Em paises em que as mulheres têm acesso a serviços seguros, o risco de morrer em decorrência
de abortamento realizado com métodos modernos não é maior do que uma para 100.000
procedimentos. Em paises em desenvolvimento, o risco de morte por complicações de
procedimentos de abortamento inseguro é varias vezes mais alto do que de abortamento realizado
por profissionais em condições seguras.
Um aborto seja ele espontâneo ou não, é sempre um momento difícil para qualquer mulher. Por isso
ela merece e tem direito a uma atenção humanizada, de respeito e de qualidade.
Formas Clínicas do abortamento:
Ameaça de abortamento
Abortamento inevitável
Abortamento completo
Abortamento incompleto
Abortamento retido
Abortamento legal
Abortamento infectado
Abortamento recorrente
Ameaça de Abortamento:
a)Diagnóstico Clínico: Sangramento discreto, dor (cólica), geralmente de pouca intensidade. Ao
toque vaginal, evidencia-se colo fechado, útero compatível com a idade gestacional.
b) Exame complementar:
· USG - Importante para avaliar a idade gestacional e para afastar as hipóteses diagnósticas de
prenhez ectópica, NTG e outras formas de abortamento.
c) Conduta: Avaliação geral, repouso relativo, proscrição do coito, analgésico e antiespasmódicos.
É importante a solicitação da dosagem de progesterona, que se estiver abaixo de 10mg, deverá ser
prescrito progesterona natural micronizada na dose de 100 a 200 microgramas por dia, via oral ou
vaginal.
Abortamento Inevitável:
a)Diagnóstico Clínico: Sangramento genital moderado a abundante, com coágulos, dor (cólica)
rítmica, intensa. Ao toque vaginal evidencia-se colo com O.C.I. aberto, com material ovular na
cavidade e útero compatível com a idade gestacional.

b)Exame complementar:
· USG - Geralmente não é necessário para firmar o diagnóstico.
c)Conduta: Para abortamento Retido, Inevitável e Previsto em Lei:
.Até 12 semanas
·AMIU
·ou misoprostol 200 microgramas via vaginal a cada 6 horas durante 2 dias. Se ao final de 2 dias não
ocorrer o abortamento, deve-se aguardar 72 horas e repetir o misoprostol por mais dois dias.
·Curetagem uterina.
.De 13 a 16 semanas
·Misoprostol 200 microgramas via vaginal a cada 12 horas durante 2 dias. Se ao final de 2 dias não
ocorrer o abortamento, deve-se aguardar 72 horas e repetir o misoprostol por mais dois dias. Após
expulsão realizar a curetagem.
.De 17 a 22 semanas
·Misoprostol 100mg via vaginal a cada 12 horas durante 2 dias. Se ao final de 2 dias não ocorrer o
abortamento, deve-se aguardar 72 horas e repetir o misoprostol por mais dois dias. Nos casos com
cicatriz uterina, preferir introdução da Sonda Foley n.º 12 a 16 com balão de 30ml para preparo do
colo uterino e Ocitocina 16 ampola no Soro Fisiológico a 0,5%
Abortamento Completo:
a)Diagnóstico clínico: O sangramento genital e a dor diminuem, após a expulsão do concepto. Ao
toque vaginal evidencia-se colo entreaberto ou fechado; útero menor que o esperado para a idade
gestacional.
b)Exame complementar:
· USG - Evidencia útero vazio ou com presença de ecos esparsos (coágulos).
c)Conduta: Observação
Abortamento Incompleto:
a)Diagnóstico clínico: Sangramento genital de intensidade variável, intermitente, com fragmentos
ovulares, dor (cólica) persistente. Ao toque vaginal evidencia-se colo com O.C.I. aberto, material
ovular na cavidade, útero menor que o esperado para a idade gestacional.
b)Exame complementar:
· USG - Em geral não é necessária para firmar o diagnóstico.
c)Conduta: Curetagem uterina ou AMIU, a depender da altura do fundo uterino (a AMIU só está
indicada para altura de fundo uterino compatível com gestação de até no máximo 12 semanas).
Abortamento Retido:
a)Diagnóstico Clínico: regressão dos sinais e sintomas gravídico, sangramento genital nenhum ou
escasso. Ao toque vaginal, colo fechado, útero menor que o esperado para a idade gestacional.
b)Exame Complementar:
· USG- Concepto sem bcf ou, gravidez anembrionada.
c)Conduta: Vide conduta do abortamento Inevitável.
Abortamento Legal:
A equipe de saúde não deve, de modo algum, colocar suas impressões pessoais para influenciar ou
coagir a mulher. Deve orientar a mulher sobre todas as possibilidades e alternativas, motivandoa a refletir sobre sua saúde e direitos reprodutivos, para uma decisão informada, consciente e
voluntária.
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O Código Penal Brasileiro, no Artigo 128, define que é prática legal do aborto:
1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
2 Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou,
quando incapaz, de seu representante legal.

O médico deve avaliar através da data da última menstruação e do exame ultrassonográfico a idade
gestacional e decidir, juntamente com a equipe responsável, que tipo de procedimento deverá ser
realizado para a interrupção da gravidez.
É responsabilidade e DEVER do Serviço de Saúde prestar a interrupção da gravidez em casos
previstos por Lei.
A apresentação da cópia do BO (Boletim de Ocorrência Policial), emitida pela delegacia da mulher,
ou outra delegacia, onde a mulher deverá prestar queixa da violência NÃO é obrigatória, mas sim
recomendada, no sentido de garantir seus direitos de cidadania.
O procedimento para interrupção deverá ser escolhido pela equipe médica, de acordo com a idade
gestacional. O tempo decorrido entre o primeiro atendimento e a interrupção da gestação não
deve ser superior a 07 dias, devendo todos os procedimentos ser registrados num único prontuário.(
Portaria Municipal Nº25, de 13 de março de 2003)
Documentos e Procedimentos de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez
Documentos que integram o Procedimento de Justificação e autorização da interrupção da gravidez
nos Casos Previstos em Lei conforme os tipos de formulário abaixo:
1. Termo de Relato Circunstanciado – preenchido pela própria gestante e testemunhas que serão
dois profissionais de saúde da unidade. (Anexo VIII)
2. Parecer Técnico – preenchido pelo médico plantonista/ assistente de acordo com anamnese e
exame físico e complementares (Anexo IX )
3. Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção da Gravidez Resultante de Estupro – preenchido por 3 integrantes da equipe de saúde multidisciplinar da unidade de saúde. (Anexo X)
4. Termo de Responsabilidade – preenchido e assinado pela gestante ou seu representante legal.
(Anexo XI)
5. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Interrupção de Gravidez Resultante de Violência
Sexual – preenchido pela equipe multiprofissional de saúde e assinado pela gestante e testemunhas
esclarecendo a gestante sobre as informações e riscos que ele se expõe se estas não forem condizentes
com o relato. (Anexo XII)
Importante: O registro dos prontuários deve ser detalhado o máximo possível e os formulários
preenchidos com letras legíveis.
Procedimentos para a interrupção da gravidez
O procedimento deve ser diferenciado de acordo com a idade gestacional. A escolha deve ser feita,
sempre que possível pelo procedimento menos invasivo e/ou doloroso para a mulher.
Podem ser utilizados, para o esvaziamento da cavidade uterina, os dois métodos identificados
a seguir, considerando-se a idade gestacional conforme conduta descrita em “abortamento
inevitável”.
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a)Aspiração Manual Intra-Uterina (AMIU)
Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
– FIGO (Brasil, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005) a aspiração intra-uterina é o
método de escolha para a interrupção da gravidez até 12 semanas, por ser um procedimento muito
seguro, rápido e eficiente.
A aspiração manual compreende um jogo de cânulas plásticas flexíveis de tamanhos que variam de 4
a 12mm de diâmetro, além de um jogo de dilatadores anatômicos nos mesmos diâmetros, seringas de
vácuo com capacidade para 60ml e um jogo de adaptadores para conectar a cânula à seringa.

A técnica consiste em dilatar o colo uterino até o diâmetro de uma cânula compatível com a idade
gestacional ou com o volume do conteúdo intra-uterino. Introduz-se a cânula correspondente e
se procede à aspiração da cavidade uterina, tomando-se cuidado de verificar o momento correto
do término do procedimento, ocasião, esta, em que se sente a aspereza das paredes uterinas, a
formação de sangue espumoso e o enluvamento da cânula pelo útero. As mulheres sob anestesia
paracervical referem cólicas.
b) Dilatação do colo uterino e curetagem
A curetagem deve ser usada apenas quando a aspiração intra-uterina não estiver disponível.
Ela deve ser realizada em centro cirúrgico equipado adequadamente, com todos os cuidados
de assepsia e anti-sepsia, sob anestesia (evitar a anestesia paracervical). A dilatação do colo
uterino deverá ser suficiente para a introdução de pinça de Winter, que servirá para a tração das
membranas ovulares. Depois, será procedida a curetagem da cavidade uterina. É recomendável
que se introduza um comprimido de misoprostol1 200mcg intravaginal, no mínimo 12 horas antes do
procedimento, destinado ao preparo do colo uterino com vistas ao menor traumatismo durante a
dilatação.
Idade gestacional entre 13 e 20 semanas
A interrupção da gravidez dar-se-á mediante a indução prévia com misoprostol na dose de 100 a
200mcg no fundo de saco vaginal, após limpeza local com soro fisiológico, a cada 6 horas. A critério
clínico, poderá ser associado o uso de misoprostol oral ou ocitocina endovenosa. Após a eliminação
do aborto proceder-se-á a complementação do esvaziamento uterino com curetagem. Deve ser considerado que há um risco de complicações, que varia de 3 a 5%, nos casos de interrupção da gravidez
neste período.
Idade gestacional acima de 20 semanas
Nesses casos, não se recomenda a interrupção da gravidez. Deve-se oferecer acompanhamento pré-natal
e psicológico, procurando-se facilitar os mecanismos de adoção, se a mulher assim o desejar.
Observações importantes:
1.Nos casos de gestações com mais de 20 semanas, não se recomenda a interrupção da gravidez.
Deve-se oferecer acompanhamento pré-natal e psicológico, procurando-se facilitar os mecanismos
de adoção, se a mulher assim o desejar.
2.As gestantes com fator RH negativo e teste de Coombs indireto negativo deverão receber uma
ampola de imunoglobulina anti-RH, até 72 horas após a interrupção da gravidez.
Não se recomenda o uso de antibióticos, a menos que a mulher apresente sinais de infecção ou se

1 A dose de misoprostol deverá ser ajustada a cada caso, levando-se em consideração as condições obstétricas. Ao repetir a dose, após 6 horas, deve-se
verificar se o comprimido anterior foi absorvido. Caso contrário, deve-se fragmentar o comprimido ou triturá-lo e usar gel como veículo para ser introduzido
no colo do útero com sonda de Nelaton.
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A escolha do tipo de anestesia deve considerar as condições clínicas de cada caso e respeitar a
situação emocional da mulher, que muitas vezes não permite que se utilize o bloqueio paracervical.
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houver suspeita de contaminação da cavidade uterina durante o ato cirúrgico. O uso de ocitócitos
fica reservado para quando houver indicação clínica.
1.Abortamento Infectado:
a)Diagnóstico Clínico: Hipertermia, taquisfigmia, sangramento discreto com odor fétido, às
vezes com fragmentos ovulares ou corrimento purulento, dor tipo cólica moderada ou intensa,
às vezes com antecedente de interrupção provocada. Ao toque vaginal, evidencia-se aumento
da temperatura vaginal, colo aberto, útero aumentado, amolecido, doloroso, com ou sem restos
ovulares, fundos de sacos e anexos dolorosos.
b) Exame Complementar:
· USG - Importante para identificação de restos ovulares e para pesquisa de abscessos intracavitários.
c)Conduta:
Esvaziamento uterino: se o colo estiver fechado, iniciar misoprostol na dose de 200 microgramas,
via vaginal de 4/4 ou 6/6 horas. Posteriormente iniciar a ocitocina, de acordo com a regra
de Sica-Blanco. Só iniciar a curetagem uterina, após transcorridas 02 a 04 horas do início da
antibioticoterapia e da ocitocina devido ao risco de perfuração uterina.
3. Antibioticoterapia: Deveremos levar em consideração a extensão da infecção.
·Abortamento Infectado Grau I (limitado ao útero):
AMPICILINA + METRONIDAZOL.
		
Ampicilina 1g, I.V., 6/6h			
Metronidazol 500mg, I.V., 8/8h		

por 7 dias

OBS: Passar para via oral após 24h do último pico febril.
Se não houver melhora após 24 horas, trocar a Ampicilina por CEFTRIAXONA 1g, I.V., a cada 24 horas.
·Abortamento Infectado Grau II (atinge útero e anexos):
Nos abortamentos grau II, poderá ser utilizado um dos esquemas abaixo:
Esquema 1: (clindamicina + gentamicina)
CLINDAMICINA 1.200mg, I.V., 12/12h.
				
+				
por 3 dias
GENTAMICINA 120mg, I.V., 12/12h.
Obs: Na ausência de Clindamicina poderemos substituí-la por Metronidazol
Esquema 2: (metronidazol + gentamicina + ceftriaxona)
metronidazol 500mg, i.V., 8/8h
	gentamicina 1,5mg/kg / dose, i.V.8/8h		
por 7 dias
	ceftriaxona 1g, i.V., a cada 24h
·Abortamento Infectado Grau III (peritonite e/ou sepsis)
Nestes caso, deverá ser utilizado o esquema 2.
Atenção à Mulher no pós-abortamento
A mulher com complicações de abortamento, espontâneo ou por decisão pessoal, tem necessidade
de cuidados destinados a protegê-la das conseqüências físicas e psicológicas do processo que está
sofrendo, assim como evitar que volte a ser acometida do mesmo problema no futuro.

Atenção Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal | Pauta de Obstetrícia

43

Orientação no momento da alta:
·Manter repouso, pelo menos durante as primeiras 24h;
·Tomar todos os medicamentos indicados, se necessário;
·Cuidar da higiene pessoal;
·Quando os sintomas físicos desaparecerem, é importante reiniciar as atividades cotidianas desde
que não exijam esforço e descansando sempre que possível;
·Não introduzir objetos dentro da vagina, como tampões, absorventes internos, gazes ou algodões.
Orientação em planejamento reprodutivo:
Fluxograma:
1. As orientações devem começar por informar que a recuperação da fertilidade pode ser quase
que imediata após o abortamento e que, portanto, a anticoncepção deve iniciar-se também de
imediato, caso a mulher não tenha intensão de engravidar;
enfermaria;
3. Durante o período de internamento, a mulher deverá receber apoio psicológico do serviço;
4. O médico evolucionista deverá no momento da alta orientar as mulheres sobre contracepção,
sexo seguro e uso correto de preservativos (masculino e feminino). E se possível já devem sair da
maternidade com um método oferecido;
5. Deve-se informar sobre todos os métodos contraceptivos aceitos no Brasil, inclusive sobre a
eficiência de cada método para evitar a gravidez;
6. Após a escolha do método pela mulher, o mesmo deverá ser prescrito no momento da alta.
Reforçar sempre a necessidade de associar o uso do preservativo (masculino ou feminino) como
prevenção das IST;
7. Cada mulher deverá receber nesta ocasião o Cartão da Mulher, folders sobre abortamento e
planejamento reprodutivo;
8. Serão orientadas a procurar o serviço de planejamento reprodutivo mais próximo de sua residência para realizar consulta pós-aborto e dar continuidade ao método;
9. Oferecer teste anti-HIV, VDRL com aconselhamento;
10. Avaliar a situação vacinal com ênfase para hepatite B, rubéola e tétano.
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2. Na medida do possível concentrar as mulheres em situação de abortamento em uma mesma
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de Obstetrícia
Obstetrícia
Atenção

Gestação Prolongada
Conceito
É aquela cuja duração é igual ou maior que 42 semanas, contando-se a partir do 1º dia do último
período menstrual.
Síndrome de pós-maturidade: é um quadro sindrômico de sofrimento fetal, decorrente de
insuficiência placentária, que ocorre em 20 a 40% das gestações prolongadas.
·Classificação da Síndrome de Pós-maturidade
Estágio I: - Pele seca, apergaminhada
		
- Unhas longas, cabelos abundantes
		
- Aspecto de desnutrição
		
- Fácies alerta
Estágio II: - As mesmas características do estágio I.
		
- Mecônio esverdeado.
		
- Sofrimento fetal.
Estágio III:
- Características do estágio I.
- Mecônio amarelado, impregnando unhas, cordão umbilical e membranas.
Obs: O estágio II é o de pior prognóstico fetal.
·Importância
- Incremento progressivo da morbi-mortalidade perinatal após 40 semanas de gestação.
- Complicações perinatais mais freqüentes a partir de 41 semanas.
·Complicações Perinatais
- Oligoâmnio.
- CIUR – Crescimento Intra Uterino Retardado (5 à 8 %).
- Macrossomia (15%).
- Anomalias Congênitas.
- Sofrimento fetal.
- Síndrome de Aspiração Meconial (SAM).
- Distermias.
- Distúrbios metabólicos.
- Policitemia.
·Diagnóstico
- Anamnese: Precisar a D.U.M., procurando pesquisar a regularidade dos ciclos menstruais.
- Exame Obstétrico: Valorizar a altura de fundo uterino atual e as pregressas, registradas no cartão
de pré-natal.
- Determinação acurada da idade gestacional: Observar os dados registrados no cartão de pré-natal
referentes a 1º ausculta com o Pinard, percepção dos movimentos fetais pela gestante e exame
físico no 1º trimestre.
- Ultra-sonografia: - Avaliação ecográfica precoce, de preferência no 1º trimestre;
- Avaliação do volume de líquido amniótico.
·Parâmetros Ecográficos de Avaliação na Gravidez Prolongada
- Volume do líquido amniótico;
- Estimativa do peso fetal;
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Pesquisa de CIUR, macrossomia, malformações;
Características do líquido amniótico (aspecto sugestivo de mecônio ou grumos);
Grau de maturidade placentar;
Perfil biofísico fetal (PBF).

·Avaliação do Líquido Amniótico (LA)
- Amnioscopia: observação do aspecto do LA: claro, espesso, semi-espermático, meconial.
·Profilaxia
- Início precoce do pré-natal;
- Estimativa acurada da idade gestacional;
- Descolamento das membranas a partir de 41 semanas.

Idade gestacional entre 40 a 41 semanas e 6 dias:
- USG com PBF semanal, a nível ambulatorial;
- Orientação a paciente para realização do mobilograma;
- Descolamento das membranas.
Idade Gestacional maior ou igual a 42 semanas:
- Internação da paciente para confirmação da idade gestacional através de dados do cartão de prénatal e avaliação de vitalidade fetal através da realização de USG com PBF;
- Confirmando-se a idade gestacional de 42 semanas ou mais, a conduta será realização do parto:
a)Com boa vitalidade, e ausente macrossomia fetal: Parto vaginal após avaliação dos critérios de
Bishop.
Índice de Bishop
Pontuação

0

Altura da apresentação

1
-3

2
-2

3
-1 a 0

+1 a +2

Dilatação do colo
0

1 a 2 cm

Comprimento do colo
Consistência do colo

>2
firme

3 a 4cm

> 4 cm

1 a 2 cm

0,5 a 1cm

intermediária

amolecido

< 0,5 cm
——-

·
Se Bishop maior ou igual a 7 : indução com ocitocina
·
Se Bishop menor que 7: preparo cervical com misoprostol na dose de 25 microgramas, via
vaginal, de 6/6 horas.
b) Vitalidade fetal comprometida (mecônio espesso, Índice de Líquido Amniótico - ILA < 5, padrões
anormais do bcf): Cesárea.
·Precauções Durante a Realização do Parto:
- Aspiração da cavidade uterina (cesárea) antes da extração fetal;
- Aspiração das vias aéreas superiores - VAS do RN, logo após a exteriorização do pólo cefálico,
antes da 1º respiração.
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·Conduta
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Aceleração da Maturidade Pulmonar Fetal
1.Indicações
- Iminência de parto prematuro com idade gestacional comprovada entre 26 a 34 semanas;
- Qualquer patologia que possa alterar significativamente o termo da prenhez.
2.GLICOCORTICÓIDES
.BETAMETASONA
Dose: celestone soluspan® (6mg): 2 frascos-ampola, IM, a cada 24 horas (dose total de 24mg).
.DEXAMETASONA
Dose: 6mg de 12/12h por 02 dias (dose total de 24mg).
OBS: Atualmente não se justifica a repetição semanal da corticoterapia. Tal conduta está
respaldada em dados da literatura que referem: maior risco de diminuição da circunferência
craniana; diminuição do peso ao nascimento e da relação peso/placenta; maior incidência de
endometrite nos casos de amniorrexe prematura; aumento da mortalidade perinatal; maior risco
de supressão da adrenal do recém-nascido e/ou materna, podendo mesmo levar a insuficiência
adrenal.
3.Contra-indicações
.Absolutas
- Corioamnionite;
- Diabetes mellitus de difícil controle clínico;
- Transfusão sanguínea concomitante (pelo risco de edema pulmonar).
.Relativas
- Diabetes controlado;
- Estados hipertensivos na gravidez.
4.Alterações causadas com a administração de corticóides
- Retenção hídrica;
- Glicosúria;
- Leucograma pode evidenciar leucocitose com desvio à esquerda;
- Alteração transitória da freqüência cardíaca fetal a CTB (cede em 2 a 3 dias).
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Antibioticoprofilaxia em Obstetrícia
Cesariana e Parto instrumental (fórceps e vácuo extrator)
.Realizar de rotina:
Cefazolina ou Cefalotina 2g IV após clampeamento do cordão.
Parto normal
.Só realizar nas seguintes situações:
·Trabalho de parto prolongado;
·Múltiplos toques;
Cefazolina ou Cefalotina 2g IV após clampeamento do cordão.
·Curagem e/ou curetagem.
		
Prenhez ectópica
.Realizar de rotina:
Cefazolina ou Cefalotina 2g IV após indução anestésica.
Profilaxia de Endocardite Bacteriana em Pacientes em Trabalho de Parto:
Esquema preconizado (AMPI + GENTA):
·Ampicilina – 2g IV ou IM.
·Gentamicina – 80 mg IV ou IM.
30 minutos antes e 8 horas após a dose inicial.
Alérgicas a penicilina (VANCOMICINA + GENTA):
·Vancomicina – 1g IV ou IM.
·Gentamicina – 80 mg IV ou IM.
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Infecção do trato urinário e gravidez
A infecção urinária é a segunda causa de intercorrência clínica em gravidez. Sendo que a maior incidência na gestante é decorrente das alterações anatômicas e funcionais que ocorrem no trato urinário
durante o estado gestacional. Incide em aproximadamente 10 a 12% das gestações, ocorrendo principalmente no 1º trimestre. A grande maioria se manifesta como cistite ( _+ 98%) e os 2% restantes
como pielonefrite.
Modificações gravídicas que facilitam a ocorrência de I.T.U na gravidez:
- Dilatação bilateral pielo-calicial e ureteral
- Hipotonia pielo-ureteral
- Estase urinária
- Glicosúria
- Aminoacidúria
Principal agente infeccioso: Escherichia Coli ( 75-80%)
1.Bacteriúria assintomática
É interessante observar que 50% das bacteriúrias assintomáticas se tornarão sintomáticas até o final
da gestação.
Rastreamento pré-natal:
.Urina tipo I
.Urocultura em cada trimestre e quando necessário
Diagnostico:
.Urocultura com pelo menos 100.000 unidades formadoras de colônias / ml em 2 amostras de urina
colhida com assepsia pela técnica do jato médio, com pacientes assintomáticas.
Tratamento:
.Estimular a ingestão de líquidos (Hidratação)
.Esquema usual: ampicilina ou cefalexina 500mg VO6/6 horas durante 7 a 14 dias ou orientado pelo
antibiograma.
Controle:
Urocultura negativa colhida após 7dias do tratamento.
2. Cistite aguda
Diagnóstico:
.Clínico:
Sintomas locais: Disúria, polaciúria, hematúria eventual, nictúria e urgência miccional.
Sintomas sistêmicos: Discretos, eventualmente febre e dor no hipogástrio sem comprometimento
do estado geral.
.Laboratorial:
Leucocitúria, hematúria micro/macroscópica eventual, bacteriúria e urocultura (+)
.Tratamento:
Igual ao da bacteriúria assintomática.
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3. Pielonefrite aguda

Diagnóstico:
.Clínico:
Sintomas Uretrais discretos
Sintomas sistêmicos intensos com comprometimento do estado geral, febre, calafrios, dor abdominal e/ou lombar, Giordano (+), por vezes náuseas e vômitos.
.Laboratorial:
Urina I + urocultura + antibiograma + leucograma

Orientações:
.Repouso no leito
.Hidratação
.Antibioticoterapia - Iniciar c/ cefalotina 1,0g EV 6/6 h, até o resultado do antibiograma. Havendo
boa resposta clinica em 48h passar para cefalexina 500mg VO 6/6 h e manter até completar 10 dias.
Em caso de germe resistente, substitui-la conforme resultado do antibiograma. Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas antes da chegada do antibiograma, substituir a cefalotina por
cefitriaxona 1g IV de 24/24h.
.Tratar de forma adequada o parto prematuro quando presente.
.Controle com urocultura 7 dias após termino do tratamento.
.Controle com urocultura periódica até o final da gestação.
Profilaxia
- Tratamento adequado das leucorréias.
- Orientação para correta higiene genital e anal.
- Orientar para aumentar a ingestão de líquidos.
Conduta nas recorrências
- Repetir o tratamento com base no resultado da urocultura.
- Manutenção com Nitrofurantoina 100 mg/ dia até o final da gravidez, suspendendo na ultima semana por risco de hemólise no RN.
- Urografia excretora três meses após o parto.

Capítulo 13

Tratamento:
Deverá ser realizado em regime de internação.
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Transmissão vertical do HIV e Sífilis
O “Projeto Nascer” foi elaborado pelo Ministério da Saúde em 2002 com o objetivo de ampliar as
ações para prevenção e controle da transmissão vertical do HIV e Sífilis, e já preconizadas pelo Programa de Humanização do pré-natal e nascimento.
A Secretaria de Saúde através das Coordenações de DST/AIDS e Saúde da Mulher, em parceria com
as maternidades municipais implantou na mesma época o Projeto Nascer, com um diferencial, ampliando a testagem rápida para HIV para todas as mulheres atendidas e admitidas nas maternidades
Municipais, para parir ou em situação de abortamento, garantindo maior segurança e universalizando o atendimento.
Essa iniciativa avança em relação ao recomendado no Projeto Nascer que destina a testagem rápida
apenas para gestantes em trabalho de parto e que não possuam sorologia conhecida e registrada no
cartão de gestante.
Para isso, foi necessário mobilizar, sensibilizar e capacitar toda a equipe que, acolhe e cuida da gestante/parturiente no seu trajeto de permanência na maternidade, ressaltando os aspectos voltados
ao acolhimento, aconselhamento e manejo clínico que integram as ações do Projeto Nascer.
Fluxograma para Manejo da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis:
Acolhimento da mulher na maternidade para o parto/aborto:
Triagem:
1. Decisão do internamento.
2. Aconselhamento para testagem rápida para HIV e realização do VDRL (sífilis).
3. Oferecimento dos testes pela equipe médica.
4. Após o esclarecimento sobre os testes HIV/VDRL e não recusa da mulher, o laboratório é acionado
para coleta do sangue.
5. O Laboratório identifica a fita de teste, colhe o material, coloca a amostra na fita de teste. No caso de
uso do teste rápido para diagnóstico, serão utilizados duas fitas ou dois testes (duas metodologias).
6. O médico processa a leitura do resultado nas fitas teste e registra no prontuário.
7. O aconselhamento pós-teste é realizado pelo médico da triagem e em caso de teste rápido reagente
para HIV e/ou para Sífilis, além do médico, poderá também ser realizado pelo serviço de psicologia.
8. Em caso de teste rápido positivo, nova amostra é colhida para confirmação do HIV e encaminhada
ao Laboratório Municipal para realização de exames confirmatórios (ELISA+IMF), sendo recomendado
o retorno em até 48h.
9. Em caso de uso do teste rápido para diagnóstico, se resultados nas duas metodologias anteriores
forem reagentes ou discordantes, será realizada nova punção para a coleta de sangue para a terceira
fita de teste rápido (metodologia padrão ouro), se reagente, é considerada soropositiva para o HIV e
deverão ser utilizados os procedimentos recomendados (aconselhamento e profilaxia).
10. No caso de resultado negativo no terceiro teste rápido, se dois exames anteriores negativos, então
amostra é negativa para o HIV; caso os resultados anteriores tenham sido discordantes e negativo na
terceira metodologia, orientar parturiente para novo exame após 30 dias.
11. No caso de VDRL, o material é processado no laboratório.
12. O confirmatório para sífilis é realizado na maternidade.
13. Nos casos de aborto com resultado reagente para sífilis, a mulher receberá orientação e medicação necessária.
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Pré-parto:
1. São iniciados os procedimentos de profilaxia para HIV, ou seja, a administração de AZT injetável
na gestante durante o trabalho de parto, dose de ataque (3 horas antes) e dose de manutenção (até
clampeamento do cordão) conforme recomendações (vide manual com protocolos específicos: dosagem
p/kg, dilatação uterina, etc.).
2. Suporte do serviço de psicologia em todas as fases do parto.
Parto:
1. Retirada do AZT injetável na mulher após o clampeamento do cordão umbilical
2. Aspiração imediata das vias aérea superiores e asseio do recém –nascido para evitar maior exposição
às secreções maternas.
3. Profilaxia da TV no bebê, com administração da AZT-Xarope nas primeiras duas horas após o parto.

Alojamento conjunto:
1. Suspender o aleitamento materno após aconselhamento sobre os riscos da TV por essa via e informar
sobre a medicação para inibição da lactação.
2. Fornecer a fórmula Láctea para o bebê.
3. Acompanhamento pelo serviço de psicologia.
4. Resultado confirmatório positivo para HIV, tratamento da puérpera com inibidor de lactação.
5. Acompanhamento e agendamento pelo serviço social para o serviço de referência (SAE Serviço de
Atendimento Especializado do CISAM ou IMIP).
6. Resultado reagente para sífilis: realizar o tratamento da mãe (penicilina benzatina) e bebê (penicilina cristalina) na própria unidade de saúde.
7. Mediante consentimento e participação da mulher, o aconselhamento do companheiro é realizado
para HIV e Sífilis.
8. Em caso de exame reagente para sífilis no companheiro, a administração da penicilina benzatina
é feita na própria maternidade.
9. Em caso de HIV confirmado na mulher, o companheiro é encaminhado para o SAE Serviço de Atendimento Especializado da Secretária de Saúde do Recife.
Desta forma, estamos intervindo nos três momentos em que a TV para HIV pode ocorrer: na gravidez,
no parto e na amamentação e em relação à sífilis, tratando a mulher e o seu companheiro na gravidez, e ambos, junto com o bebê no puerpério imediato, para evitar a morbimortalidade associada a
essa infecção.
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Aborto:
1. Após resultado do teste rápido, se reagente, será realizado aconselhamento pelo serviço de psicologia e pelo médico com encaminhamento para o SAE – Serviço de Atendimento Especializado em
DST Aids, para confirmação do diagnóstico, localizado na Policlínica Lessa de Andrade.
2. Importante ressaltar que essas mulheres são aconselhadas a ingressarem no Programa de Planejamento Familiar, para o devido acesso às informações e recursos disponíveis que auxiliem suas decisões quanto aos seus direitos sexuais e reprodutivos.
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Direitos Reprodutivos
A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – CIPD, realizada no Cairo em 1994,
e a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijim, em1995, que afirmam os direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres como direitos humanos e recomendam aos Estados atenção de qualidade
a todas as pessoas para que possam exercer tais direitos. As Resoluções da Cúpula do Milênio das
Nações Unidas, em Nova Iorque, 2000, que definiu a redução da mortalidade materna em 75% até
2015, em relação aos índices de 1990.
Na Plataforma de Ação do Cairo, os direitos reprodutivos estão definidos da seguinte forma: “Os
direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em
documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros documentos consensuais. Esses
direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo individuo de
decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e
de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de
saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre
de discriminação, coerção ou violência.”($7.3)
O Brasil é signatário destas convenções, conferências e tratados internacionais de direitos
humanos, e no Recife a Secretaria de Saúde assume este compromisso fortalecendo a política de
atenção a saúde da mulher através da implantação de serviços e programas que visam contribuir
com a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e adolescentes.
Este capítulo tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres,
disponibilizando:
1 - ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA – ACE
É um método anticoncepcional hormonal oral de prevenção da gravidez indesejada.
Mecanismo de Ação:
Inibe ou retarda a ovulação e bloqueia a fecundação por alterações promovidas nas trompas e na
capacidade fecundante dos espermatozóides. Excepcionalmente, impede a implantação do óvulo
em decorrência de alterações no endométrio.
A ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO É ABORTIVA
Indicação
·Em casos de violência sexual;
·Nas falhas de um método contraceptivo;
·Quando nenhum método contraceptivo regular tiver sido usado.
A ACE pode ser ministrada a toda mulher que relate relação sexual desprotegida nas últimas 72
horas e que deseje evitar a gravidez.
Posologia:
Ministrar o 1º comprimido de levonorgestrel 0,75mg até 72h após o ato sexual. Tomar o 2º
comprimido 12h após a ingestão do primeiro.
Observação:
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A menstruação deverá ocorrer no período usual, podendo também atrasar ou adiantar em relação
ao ciclo normal.
Efeitos Colaterais:
Náuseas, vômitos, tontura, fadiga, cefaléia, sensibilidade mamária e dor abdominal podem surgir,
mas, normalmente, não duram mais que 24 horas.
Recomendações Importantes:
·ACE não protege das IST/AIDS;
·Toda mulher tem direito a usar ACE, inclusive adolescentes;
·A ACE não pode ser utilizada como um método anticoncepcional regular, visto que oferece baixa
eficácia;
O fornecimento da ACE deverá ser notificado em formulário específico, a ser anexado ao prontuário
da usuária. Caso a mulher solicite a ACE com freqüência, evidenciando sua vulnerabilidade frente à
gravidez não planejada e as IST, a ACE deve ser ofertada e a mulher encaminhada para o programa
de planejamento familiar.

Entretanto, é importante observar a ocorrência de interação medicamentosa entre o etinil-estradiol
e outros derivados do estrogênio com certos anti-retrovirais, que leva a uma redução significativa
da eficácia da anticoncepção. Deve-se, portanto, evitar seu uso concomitante.
Eficácia
De acordo com a época da tomada do primeiro comprimido. (FIGUEREDO, 2000):		
1 - Até 24horas: Levonorgestrel - 95% / Yuzpe – 77%
2 - 25 a 48horas: Levonorgestrel – 85% / Yuzpe – 36%
3 - 49 a 72 horas: Levonorgestrel – 58% / Yuzpe – 31%
Observação
Se houver vômitos até uma hora depois da ingestão dos comprimidos, estes efeitos podem ser
minimizados repetindo-se a dose após as refeições, com o uso concomitante de antiemético.
A Anticoncepção de emergência será desnecessária se a mulher estiver usando algum método
anticoncepcional de alta eficácia, como anticoncepcional oral, injetável ou DIU.
A mulher dever ser orientada a retornar ao serviço imediatamente se ocorrer atraso menstrual, que
pode ser indicativo de gravidez.
2 – CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA
Critérios para Contracepção Cirúrgica Voluntária
Somente é permitida a Contracepção Cirúrgica Voluntária ou Esterilização nas seguintes situações:
1.Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, pelo menos,
com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da
vontade e o ato cirúrgico. Esse é o período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a
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Método de Yuzpe:
Na ausência do levonorgestrel 0,75mg, recomenda-se o “Método de Yuzpe”, que consiste na
prescrição de anticoncepcional oral combinado na dose total de 200mcg de etinil-estradiol mais
100mcg de levonorgestrel, dividida em duas doses (02 comp. de 50mcg de EE ou 04 de 30mcg de
EE), com intervalo de 12 horas.
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serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce.
2.Risco de vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e
assinado por dois médicos (formulário “Ata de Conferência Médica”, em anexo).
É condição para que se realize a esterilização, o registro de expressa manifestação da vontade em
documento escrito e firmado, após as informações a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos
colaterais e sua reversão, além das opções de contracepção reversíveis existentes. (formulário
“Termo de Solicitação e Informação”, em anexo).
3.É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto ou até 42º
dia do pós-parto ou abortamento, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas
sucessivas anteriores; ou quando a mulher for portadora de doença de base e a exposição a um
segundo ato cirúrgico ou anestésico representar maior risco para sua saúde. Neste caso, a indicação
deverá ser testemunhada em relatório escrito e assinado por dois médicos. (formulário “Ata de
Conferência Médica”).
Não será considerada a manifestação de vontade, na ocorrência de alterações na capacidade de
discernimento por influência do álcool, drogas, estado emocional alterado ou incapacidade mental
temporária ou permanente.
A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da
laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através
da histerectomia e ooforectomia.
Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os
cônjuges.
A esterilização cirúrgica voluntária será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema
Único de Saúde. Portanto, é obrigatório o preenchimento da ficha individual de notificação de,
quando da realização dos procedimentos. (formulário “Individual de Notificação de Laqueadura
Tubária e Vasectomia”, em anexo).
É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização cirúrgica.
Na cobrança deste procedimento através da AIH, é obrigatoriamente utilizado o código Z30.2
esterilização, da classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas à Saúde – CID 10ª
Revisão.
Como proceder para a Contracepção Cirúrgica Voluntária
A/o usuária/o que deseja realizar a Contracepção Cirúrgica Voluntária será encaminhada/o a
unidade de referência, onde:
1) Assistirá à palestra educativa e em seguida será agendando para consulta médica ou de
enfermagem;
2) Na consulta médica ou de enfermagem, deverá esclarecer as dúvidas sobre tudo que foi
abordado na palestra, assim como reforçar as orientações sobre todos os métodos reversíveis e
irreversíveis, quanto a sua eficácia, modo de uso, vantagens e desvantagens, sendo encaminhado/a
ao serviço social;
3) No serviço social, receberá orientações e informações em relação aos procedimentos legais para
formalização da solicitação da Contracepção Cirúrgica Voluntária, onde fará a assinatura do termo,
sendo encaminhado/a ao serviço de psicologia;
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4) No serviço de psicologia, receberá orientação e apoio para reflexão quanto à decisão que será
tomada;
5) Retorno à consulta médica, onde serão solicitados os exames pré-operatórios (eritrograma,
glicose, uréia, creatinina, TPAE, sumário de urina, urocultura S/N, parecer cardiológico acima de 40
anos ou com queixas), devendo voltar com os resultados dos exames laboratoriais para avaliação. E,
por fim, encaminhada(o) para a marcação de cirurgia.

Capítulo 14

Importante:
1- As mulheres e homens que desejam a Contracepção Cirúrgica Voluntária encaminhadas (os) do
Programa de Saúde da Família não precisam passar pela palestras, ficando esta etapa obrigatória
para a demanda espontânea, ou seja, das áreas ainda descobertas pelo Programa Saúde da Família.
2- Será garantida a esterilização cirúrgica às mulheres que se enquadram nos requisitos da Lei e
encaminhadas pelos ambulatórios de Planejamento Reprodutivo da Rede de Saúde do SUS RECIFE de
posse da ATA DE CONFERÊNCIA MÉDICA em 3 vias e o TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO.
3- Será permitido a esterilização cirúrgica nos períodos de parto ou aborto, nos casos de
comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores desde que descrito no prontuário
médico (ata de conferência médica em 3 vias).
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Fluxograma para Contracepção Cirúrgica Voluntária
Métodos Reversíveis

Homem/mulher

Demanda Espontânea/ou
Área descoberta pelo PSF

Palestra

Porta de Entrada no Programa

Homem/mulher
Demanda Referenciada do PSF

Consulta Médica/enfermagem

Por Opção ou
Encaminamento

Serviço Social

Orienta, esclarece dúvidas
e fornece métodos

- Assinatura de termo
- Orientação/Entrevista

Serviço Social
Psicologia

Psicologia
Parecer Psicológico

Consulta Médica

Consulta Médica

Solicitar Pré-Operatório

Avaliar Resultado
dos exames pré-operatórios

Marcação de Cirurgia
Roteiro de Cirurgia
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ANEXO 1
LEI N.º 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996.
Regulamenta o § 7º, do art. 126, da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar,
estabelece penalidades e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
Art. 1º - O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta lei.
Art. 2º - Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de
regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
Parágrafo único - É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de
controle demográfico.
Art. 3º - O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao
homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.
Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na
prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no
que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em
todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:
2 - A assistência à concepção e contracepção;
3 - Atendimento pré-natal;
4 - A assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;
5 - Controle de doenças sexualmente transmissíveis;
6 - Controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis.
Art. 4º - O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia
de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade.
Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, com
ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde
reprodutiva.
Art. 5º - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber,
às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos,
educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.
Art. 6º - As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições públicas e privadas,
filantrópicas ou não, nos termos desta lei e das normas de funcionamento e mecanismos de
fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestora do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único - Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as normas gerais
de planejamento familiar.
Art. 7º - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas
ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, fiscalizada e controlada pelo
órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde.
Art. 8º - A realização de experiências com seres humanos no campo da regulação da fecundidade
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somente será permitida se previamente autorizada, fiscalizada e controlada pela direção nacional
do Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de
Saúde.

Art. 10 - Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maior de vinte e cinco anos de idade
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe
multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e
assinado por dois médicos.
§ 1º - É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade
em documento escrito e
firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais,
dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
§ 2º - É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto
nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
§ 3º - Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante
ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados
emocionais alterados ou incapacidade mental
temporária ou permanente.
§ 4º - A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da
laqueadura tubária, vasectomia ou outro de método cientificamente aceito, sendo vedada através
da histerectomia e ooforectomia.
§ 5º - Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de
ambos os cônjuges.
§ 6º - A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer
mediante autorização judicial, regulamentada na forma da lei.
Art. 11 - Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema
Único de Saúde.
Art. 12 - É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização
cirúrgica.
Art. 13 - É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez para quaisquer
fins.
Art. 14 - Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o seu nível de competência
e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizam ações e
pesquisas na área do planejamento familiar.
Parágrafo único - Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as instituições que

Anexos

Art 9º - Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos
e técnicas de concepção cientificamente aceitos que não coloquem em risco a vida e a saúde das
pessoas, garantida a liberdade de opção.
Parágrafo único - A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação
e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e
eficácia.
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ofereçam todas as opções de meios e métodos de contracepção reversíveis.
CAPITULO II
DOS CRIMES E DAS PENALIDADES
Art. 15 - Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 desta lei:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada:
I - Durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II, do art. 10 desta lei;
II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou
incapacidade mental temporária ou permanente;
III - através de histerectomia e ooforectomia;
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial;
V - através da cesárea indicada para fim exclusivo de esterilização.
Art. 16 - Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que realizar.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 17 - Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica.
Pena - reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio
aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956.
Art. 18 - Exigir atestado de esterilização para qualquer fim.
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 19 - Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições, que permitam a prática de qualquer
dos atos ilícitos previstos nesta lei, o disposto no caput e dos §§ 1º e 2º do art. 29 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 20 - As instituições a que se refere o artigo anterior sofrerão as seguintes sanções, sem
prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos partícipes:
I - se particular a instituição:
a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, suspensão das atividades ou
descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou cobertura de gastos ou investimentos
efetuados;
b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e de se beneficiar de
créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista.
II - Se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos
gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejuízo de outras penalidades.
Art. 21 - Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam obrigados a
reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização não autorizada na forma desta
lei, observados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código
Civil, combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 22 - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o disposto no Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus arts. 29, caput, e §§ 1º e 2º; 43, caput e
incisos I, II e III; 44, caput e incisos I, II e III e parágrafo único; 45, caput e incisos I e II; 46, caput e
parágrafo único; 47, caput e incisos, I, II, III; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e£§ 1º e alíneas
e£ 2º; 51, caput e£§ 1º e 2º; 52; 56; 129, caput e£ 1º, incisos I,II,III £2º, incisos I, III e IV e £3º.
PORTARIA Nº 048, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições.
Considerando o disposto no Artigo 6º e Parágrafo Único e Artigo 10 da Lei 9.263, de 12 de janeiro
de 1996, publicada no Diário Oficial n° 010, de 15 de janeiro de 1996 e Diário Oficial nº 159, de 20
de agosto de 1997, que regula o parágrafo 7º da Constituição Federal, que trata do planejamento
familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, e
Considerando a necessidade de estabelecer normas de funcionamento e mecanismos de fiscalização
para execução dessas ações pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, resolve:

Art. 2º – Manter, no Grupo de Procedimentos Cirurgia de Trompas II - código 34.104.02.0, da Tabela
SIH/SUS, o procedimento: 34.022.04.0
Laqueadura Tubária
Art. 3º – Manter, no Grupo de Procedimentos Cirurgia do Cordão Espermático III – código 31.109.039, da Tabela do SIH/SUS, o procedimento vasectomia parcial ou completa – código 31.005.09-8.
Art. 4º – De acordo com o disposto no Artigo 10 da Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o
parágrafo 7º da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e
dá outras providências; somente é permitida a esterilização voluntária sob as seguintes condições:
I – em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou,
pelo menos com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado, à pessoa
interessada, acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe
multidisciplinar, visando a desencorajar a esterilização precoce.
II – em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório
escrito e assinado por dois médicos.
III - a esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada por laqueadura
tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada por meio de
histerectomia e ooforectomia.

Anexos

Art.1º – Incluir nos Grupos de Procedimento da Tabela do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde – SIH/SUS os seguintes códigos de procedimentos:
1 - no Grupo de Procedimentos Cirurgia Obstétrica III - código 35.100.03-6 o procedimento
35.082.01.1 – Cesariana com Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas Sucessivas
Anteriores/Risco de Vida.
2 - no Grupo de Procedimentos Cirurgia Obstétrica V - código 35.100.05-2 o procedimento
35.083.01.8– Cesariana com Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas Sucessivas
Anteriores/Risco de Vida com Atendimento RN na Sala de Parto.
3 - no Grupo de Procedimentos Cirurgia Obstétrica VII - código 35.100.07-9 o procedimento
35.084.01.4 – Cesariana com Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas Sucessivas
Anteriores/Risco de Vida em Hospitais Amigo da Criança.
4 - no Grupo de Procedimentos Cirurgia Obstétrica IX - código 35.100.09-5 o procedimento
35.085.01.0 – Cesariana com Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas Sucessivas Anteriores
em gestante de alto risco.
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IV - será obrigatório constar no prontuário médico o registro de expressa manifestação da vontade
em documento escrito e firmado, após a informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos
colaterais, dificuldades de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
Parágrafo Único – É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante períodos de parto,
aborto ou até o 42º dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade,
por cesarianas sucessivas anteriores, ou quando a mulher for portadora de doença de base e a
exposição a segundo ato cirúrgico ou anestésico representar maior risco para sua saúde. Neste caso,
a indicação deverá ser testemunhada em relatório escrito e assinado por dois médicos.
Art 5º - Cabe aos gestores estaduais e municipais de saúde, em condição de Gestão Plena do
Sistema Municipal (NOB-96), procederem ao credenciamento das unidades de saúde para a
realização dos procedimentos de Cesariana com Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas
Sucessivas Anteriores / Risco de Vida, Laqueadura Tubária e Vasectomia.
Parágrafo Único - No âmbito do Sistema Único de Saúde somente poderão realizar esterilização
cirúrgica as instituições que atenderem aos seguintes critérios:
I – estar autorizada pelo gestor estadual ou municipal;
II - oferecer todas as opções de meios e métodos contraceptivos reversíveis, e
III – comprovar a existência de médico capacitado para realização do ato.
Art. 6º – Os gestores estaduais e municipais de saúde deverão encaminhar ao Departamento de
Análise da Produção dos Serviços de Saúde / DAPS / SAS, cópia da portaria de credenciamento
das unidades no prazo de 05 dias a contar da publicação em Diário Oficial, para cumprimento dos
efeitos desta Portaria, permanecendo a ficha em poder do gestor.
Art. 7º – Na cobrança destes procedimentos por meio da AIH, deverá ser obrigatoriamente utilizado
o código Z30.2 esterilização, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde – CID 10ª Revisão.
Art. 8º – É obrigatório o preenchimento da ficha de registro individual de notificação de
esterilização, modelo em anexo, quando da realização dos procedimentos Cesariana com
Laqueadura Tubária em Pacientes com Cesarianas Sucessivas Anteriores / Risco de Vida, Laqueadura
Tubária e Vasectomia, devendo a mesma ser arquivada junto ao prontuário do paciente.
Art. 9º – A Secretaria de Assistência à Saúde/SAS normatizará, em portaria específica, o
preenchimento da AIH, nos casos dos procedimentos relativos aos artigos 1º e 2º, bem como as
formas de operacionalização.
Art. 10 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria GS/SAS/MS n°
144, de 20 de novembro de 1997, publicada no DO n° 227, de 24 de novembro de 1997.

ANEXO II
PORTARIA MUNICIPAL N.º 071 DE 09 DE SETEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a Contracepção Cirúrgica Voluntária na rede publica municipal de saúde como garantia
dos Direitos sexuais e reprodutivos.
O Secretaria de Saúde do Recife e Gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, no uso de suas
atribuições legais, e
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Considerando que a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas passa pelo respeito à
dignidade, liberdade, autonomia e sua autodeterminação;
Considerando que a garantia desses direitos permitirá às mulheres e homens desfrutar de uma vida
sexual plena, satisfatória, saudável, segura sem discriminação ou violência;
Considerando o disposto na Lei de Nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 que trata do Planejamento
familiar, estabelece penalidade e dá outras providências.
Considerando o contido no art.5º, da Portaria SAS/MS nº 048, de 11 de fevereiro de 1999, o
qual estabelece no seu Parágrafo Único, em especial nos incisos II e III, que apenas poderão
realizar esterilização cirúrgica as instituições que ofereçam todas as opções de meios e métodos
contraceptivos reversíveis e comprovem a existência de médico capacitado para realização do ato.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Unidade Mista Professor Bandeira Filho, CNPJ/MF nº 41.090.291/0003 – 03, e
a unidade Mista Professor Barros Lima, CNPJ/MF nº41.090.291/0005-67, unidades hospitalares
da rede pública municipal de saúde, que preenchem os requisitos estabelecidos no incisos II e III
do Parágrafo único do artigo 5º da Portaria SAS/MS nº 48, de 11 de fevereiro de 1998, a realizar
procedimentos de contracepção cirúrgica voluntária, com obediência as regras estipuladas na Lei
federal nº9.263, de janeiro de 1996.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexos

Gustavo de Azevedo Couto
Secretário de Saúde do Recife
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Continuação - ANEXO III
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ANEXO VIII
P R E F E I T U R A D O

Termo de Relato
Secretaria de Saúde do Recife

Circunstanciado

Programa de Prevenção e Assistência Integral à Mulher
em Situação de Violência Sexual e Doméstica - Nem Com Uma Flor.
Eu,____________________________________, brasileira, -_____ anos, portadora do documento de identificação
tipo___________, nº__________________________,declaro que no dia _____, do mês _____________ do ano de
____________ Às ________, no endereço _____________________________________________ (ou proximidades
indicar ponto de referência)____________________________________________________, bairro _____________
_________________,cidade __________________________, fui vítima de crime de violência sexual, nas seguintes
circunstâncias:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Em caso de agressor(s) desconhecido(os) Declaro ainda, que fui agredida e violentada sexualmente por ______
homem(s) de aproximadamente ____________ anos, raça/cor _____________ cabelos _____________________,
trajando (calça, camisa, camisetas, tênis e outros), outras informações (alcoolizado, drogado, condutor do
veículo/tipo _______________________________ etc.). O crime foi presenciado por (se houver testemunha)
_______________________________ Em caso de agressor (a)(s) conhecido (a)(s) Declaro ainda, que fui agredida
e violentada sexualmente por (informação opcional) __________________________________, sendo meu/minha
__________________________ (indicar grau de parentesco ou de relacionamento social e afetivo), com _______
anos de idade e que no momento do crime encontrava-se/ou não (alcoolizado, drogado).

O crime foi presenciado por (se houver testemunha) ___________________________________________________
É o que tenho/ temos a relatar.
Local e data:_______________________________________________________
______________________________________
Nome, identificação e assinatura
Testemunhas

Profissional de saúde
Nome, identificação e assinatura

Profissional de saúde
Nome, identificação e assinatura
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ANEXO IX IX
Termo de Aprovação de Procedimento

P R E F E I T U R A D O

P R E F E I T U R A D O

de Interrupção da Gravidez

Secretaria de Saúde do Recife

ParecerResultante
Técnico de Estupro

Secretaria de Saúde do Recife

Programa
de Prevenção
e Assistência
à Mulher
Programa
de Prevenção
e Assistência
IntegralIntegral
à Mulher
em
Situação
de Violência
Sexual
e Doméstica
- Nem Com
Uma
Flor.
em
Situação
de Violência
Sexual
e Doméstica
- Nem
Com
Uma Flor.

Nesta data, a Equipe de Saúde multidisciplinar do Serviço de____________________________________________
Em face da análise dos resultados dos exames físico geral, ginecológico, de ultra-sonografia obstétrica e demais

do Hospital _____________________________________________ , avaliou o pedido de interrupção de gestação,

documentos anexados ao prontuário hospitalar nº_____________. da paciente______________________________

fundamentado na declaração de violência sexual apresentada, pela suária ________________________________

________________________________________, documento tipo______nº______________________; manifesta-se

_______________________, portadora do documento de identificação tipo ___________,nº _________________,

pela compatibilidade entre a idade gestacional e a da data da violência sexual alegada.

registro hospitalar nº__________ com ________semanas de gestação.
Atesta-se
que o pedido se encontra em conformidade com o artigo 128 do inciso II do Código Penal, sem a
Local
e data:______________________________________________

presença de indicadores de falsa alegação de crime sexual. Portanto, APROVA-SE, de acordo com a conclusão do
Médico
Parecer Técnico, a solicitação de interrupção de gestação formulada pela paciente e/ou por seu representante
(assinatura
e carimbo)
legal.

Local e data_________________________________

Equipe multiprofissional:

____________________________________________
Carimbo e assinatura

____________________________________________
Carimbo e assinatura

______________________________________________
Carimbo e assinatura

Anexos

RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO
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ANEXO X
Termo de Aprovação de Procedimento

P R E F E I T U R A D O

de Interrupção da Gravidez
Secretaria de Saúde do Recife

Resultante de Estupro

Programa de Prevenção e Assistência Integral à Mulher
em Situação de Violência Sexual e Doméstica - Nem Com Uma Flor.

Nesta data, a Equipe de Saúde multidisciplinar do Serviço de____________________________________________
do Hospital _____________________________________________ , avaliou o pedido de interrupção de gestação,
fundamentado na declaração de violência sexual apresentada, pela suária ________________________________
_______________________, portadora do documento de identificação tipo ___________,nº _________________,
registro hospitalar nº__________ com ________semanas de gestação.
Atesta-se que o pedido se encontra em conformidade com o artigo 128 do inciso II do Código Penal, sem a
presença de indicadores de falsa alegação de crime sexual. Portanto, APROVA-SE, de acordo com a conclusão do
Parecer Técnico, a solicitação de interrupção de gestação formulada pela paciente e/ou por seu representante
legal.

Local e data_________________________________
RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO
Equipe multiprofissional:

____________________________________________
Carimbo e assinatura

____________________________________________
Carimbo e assinatura

______________________________________________
Carimbo e assinatura
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ANEXO XII
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LEI Nº 11.108, DE 7 DE ABRIL DE 2005
O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O Título II “Do Sistema Único de Saúde” da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa
avigorar acrescido do seguinte Capítulo VII “Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato”, e dos arts. 19-J e 19-L:
“CAPÍTULO VII
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO.
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada,
ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.
§ 2o

As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo
constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

Anexos

Art. 19-L. (VETADO)”
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Portaria nº 2.418, de 02-12-2005
Regulamenta, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 11.108, de 07-04-2005, a presença de
acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais
públicos e conveniados com o SUS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento que visa assegurar a melhoria
do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao
puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania;
Considerando que vários estudos da medicina baseada em evidências científica apontam que o
acompanhamento da parturiente reduz a duração do trabalho de parto, o uso de medicações
para alívio da dor e o número de cesáreas, a depressão pós-parto e se constitui em apoio para
amamentação; e
Considerando a Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, resolve:
Art. 1º Regulamentar, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, a
presença de acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos
hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º Para efeito desta Portaria entende-se o pós-parto imediato como o período que abrange 10 dias
após o parto, salvo intercorrências, a critério médico.
§ 2º Fica autorizada ao prestador de serviços a cobrança, de acordo com as tabelas do SUS, das
despesas previstas com acompanhante no trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, cabendo
ao gestor a devida formalização dessa autorização de cobrança na Autorização de Internação
Hospitalar - AIH.
§ 3º No valor da diária de acompanhante, estão incluídos a acomodação adequada e o
ornecimento das principais refeições.
Art. 2º Os hospitais públicos e conveniados com o SUS têm prazo de 6 (seis) meses para tomar as
providências necessárias ao atendimento do disposto nesta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SARAIVA FELIPE
MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
07/12/2005
LEI Nº 11.634 DE 27.12.2007 - DOU 28.12.2007
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Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá
assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Toda gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde - SUS tem direito ao conhecimento e à
vinculação prévia à:
I - maternidade na qual será realizado seu parto;
II - maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercorrência pré-natal.
§ 1º A vinculação da gestante à maternidade em que se realizará o parto e na qual será atendida
nos casos de intercorrência é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde e dar-se-á no ato de
sua inscrição no programa de assistência pré-natal.
§ 2º A maternidade à qual se vinculará a gestante deverá ser comprovadamente apta a prestar a
assistência necessária conforme a situação de risco gestacional, inclusive em situação de puerpério.
Art. 2º O Sistema Único de Saúde analisará os requerimentos de transferência da gestante em caso
de comprovada falta de aptidão técnica e pessoal da maternidade e cuidará da transferência segura
da gestante.
Art. 3º A execução desta Lei correrá por conta de recursos do orçamento da Seguridade Social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes suplementares.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.
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