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CAPÍTULO 01 – HIV 
 

1. INTRODUÇÃO 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma entidade clínica com 

características muito especiais no âmbito das doenças infectocontagiosas. Essa infecção 

acarreta imunossupressão progressiva que resulta num profundo desequilíbrio imunitário, 

levando ao aparecimento de infecções oportunistas, neoplasias e outras manifestações 

clínicas, como demência e caquexia. A AIDS é uma manifestação clínica avançada desta 

infecção.  

A evolução da epidemia da AIDS no Brasil, afetando de maneira especial as mulheres, 

trouxe, como novo desafio a ser enfrentado, o controle da transmissão vertical do HIV. 

Atualmente, uma parcela considerável dos diagnósticos de casos de infecção retroviral na 

população feminina se dá durante o período gestacional, refletindo a adequação da 

política de saúde na atenção pré-natal, mediante a triagem sorológica Anti HIV.  

O teste rápido para o HIV deve ser realizado no primeiro trimestre, na primeira 

consulta pré-natal e no início do terceiro trimestre de gestação, podendo ainda ser feito 

em qualquer outro momento em que haja exposição de risco ou violência sexual. 

Resultados falso negativos, mesmo raros, podem ainda acontecer caso existam 

aloanticorpos, que podem estar presentes nas seguintes situações: doenças autoimunes, 

múltiplos partos, transfusões sanguíneas, hemodiálise e vacinação recente.  

No Brasil, dados recentes do ministério da saúde mostram que, no período de 2000 

até junho de 2016, foram notificadas 99.804 gestantes infectadas pelo HIV. Verificou-se 

que 39,8% das gestantes residiam na região Sudoeste, seguida pelas regiões Sul (30,8%), 

Nordeste (16,2%), Norte (7,4%) e Centro-Oeste (5,7%). Em 2015, foram identificadas 

7.901 gestantes infectadas no Brasil, sendo 31,9% na região Sudeste, 29,6% no Sul, 

20,9% no Nordeste, 11,8% no Norte e 5,8% no Centro-Oeste. A taxa de detecção de 

gestantes com HIV no Brasil vem apresentando tendência de aumento nos últimos dez 

anos: enquanto em 2006 o índice observado foi de 2,1 casos/1.000 nascidos vivos, em 

2015 passou para 2,7 casos/1.000 nascidos vivos, indicando um aumento de 28,6%.   
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2. TRANSMISSÃO 

A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre durante 

o trabalho de parto e no parto propriamente dito. Os 35% restantes ocorrem intraútero, 

principalmente nas últimas semanas de gestação. Além disso, há ainda o risco adicional 

(entre 7% e 22%) de transmissão pós-parto por meio do aleitamento materno, perigo este 

que se renova a cada exposição da criança ao leite.  

A taxa de transmissão vertical do HIV, sem qualquer intervenção, situa-se em torno 

de 25,5%. No entanto, diversos estudos publicados na literatura médica demonstram a 

redução da transmissão vertical do HIV para níveis entre 1 e 2% por meio de intervenções 

preventivas, tais como: o uso de antirretrovirais combinados (promovendo a queda da 

carga viral materna para menos de1.000 cópias/ml ao final da gestação); o parto por 

cirurgia cesariana eletiva; o uso de quimioprofilaxia com a zidovudina (AZT) na 

parturiente e no recém-nascido; e a não amamentação. Valor bastante significativo 

quando comparados com 23% para aqueles com carga viral >30.000 cópias / ml.  

Os dados explanados apoiam o uso da TARV com o objetivo de supressão viral 

completa para diminuir o risco de transmissão perinatal do HIV. As informações também 

destacam o fato de que mulheres com carga viral muito baixo ainda podem transmitir o 

HIV para seus bebês, embora o risco seja mínimo. Esse risco residual pode estar 

relacionado à presença de HIV detectável nas secreções genitais. Assim, a TARV é 

recomendada em todas as mulheres grávidas para a prevenção da transmissão perinatal, 

independentemente da carga viral da mãe.  

3. DIAGNÓSTICO  

É recomendada a realização do teste Anti HIV, com aconselhamento pré e pós-teste 

e com consentimento, para todas as gestantes na primeira consulta pré-natal, além da 

repetição da sorologia para HIV no início do terceiro trimestre, utilizando testes rápidos 

(se necessário).  

A realização do diagnóstico da infecção pelo HIV no parto, com o uso de testes 

rápidos, possibilita a adoção de medidas de profilaxia da transmissão vertical do HIV 

durante o nascimento do RN, uma vez que o resultado é obtido em menos de 30 min.  
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De acordo com a Portaria nº 151/SVS/MS, de 14 de outubro de 2009, para definição 

do diagnóstico da infecção pelo HIV utilizando teste rápido, devem ser realizados dois 

testes rápidos de forma sequencial:  

- Caso o teste rápido 1 seja não reagente, a amostra será considerada “Amostra Não 

Reagente para HIV” 

- Caso o teste rápido 1 seja reagente, realizar imediatamente o teste rápido 2 para 

definição do diagnóstico positivo para HIV 

- Na ocorrência de resultado reagente do teste rápido 1 e não reagente no teste rápido 2 

(resultados discordantes), uma terceira amostra deverá ser colhida por punção venosa e 

submetida ao diagnóstico laboratorial.  

Lembrando que o diagnóstico da infecção pelo HIV deve ser definido e informado 

à puérpera antes da alta hospitalar. Como não temos no Hospital Agamenon Magalhães 

o ambulatório especializado para gestantes soropositivas, as mesmas são encaminhadas à 

unidades de saúde de referência, onde recebem acompanhamento do pré-natal.  

 

4. MANEJO OBSTÉTRICO E ESCOLHA DA VIA DE PARTO   

  Segundo o Ministério da Saúde, o profissional pode se orientar pelo fluxograma 

abaixo para administração do AZT intravenoso profilático em gestante durante o parto 

nas seguintes situações: 

 

 

Para gestantes em uso de TARV e com supressão da CV-HIV sustentada, caso 

não haja indicação de cesárea por outro motivo, a via de parto vaginal é indicada.  

Gestante com CV 
desconhecida ou 
detectável na 34a

semana

Parto cesário, 
eletivo, empelicado 

a partir da 38a

semana

AZT injetável 
intraparto

Gestante com CV 
detectável porém 
<1.000 cópias/mL 

na 34a semana

Via de parto por 
indicação 

obstétrica. Pode ser 
parto normal

AZT injetável 
intraparto

Gestante com CV 
indetectável na 34a

semana

Via de parto por 
indicação 
obstétrica. 

Preferencialmente 
parto normal

Manter TARV 
habitual via oral
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4.1. CUIDADOS SUGERIDOS PARA INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO POR 

VIA VAGINAL 

- Estão contraindicados todos os procedimentos invasivos, assim como o parto 

instrumentalizado (fórceps, por exemplo) a não ser que o benefício fetal supere os riscos 

de infecção do RN;  

- Diante da integridade da bolsa amniótica, a progressão normal do trabalho de parto é 

preferível à sua indução, devendo-se evitar toques vaginais desnecessários e repetidos;  

- Deve-se evitar que as parturientes permaneçam com bolsa rota por tempo prolongado, 

visto que a taxa de TV aumenta progressivamente após quatro horas de rotura das 

membranas ovulares;  

- O uso de medicamentos que aumentam a atividade uterina não está contraindicado, 

devendo seguir os padrões de segurança já conhecidos;  

 - A ligadura do cordão umbilical deve ser imediata à expulsão do feto, não devendo ser 

executada, sob nenhuma hipótese, a ordenha do cordão;  

- A episiotomia só será realizada após avaliação cautelosa de sua necessidade 

  

4.2. CUIDADOS ESPECÍFICOS NA CESARIANA ELETIVA 

- Confirmar a idade gestacional, a fim de evitar a prematuridade iatrogênica. A cesárea 

eletiva deve ser realizada a partir da 38ª semana de gestação, para evitar a prematuridade, 

o trabalho de parto e a RPMO;  

- Caso a gestante que tenha indicação para a cesárea eletiva inicie o trabalho de parto 

antes da data prevista para a cirurgia e chegue à maternidade com dilatação cervical 

mínima (menor que 4cm), o obstetra deve iniciar a infusão intravenosa do AZT e realizar 

a cesárea, se possível, após três horas de infusão;  

- Sempre que possível, proceder ao parto empelicado (retirada do neonato mantendo as 

membranas corioamnióticas íntegras) e ligar o cordão umbilical imediatamente após a 

retirada do RN, não realizando ordenha do cordão;  

- Realizar a completa hemostasia de todos os vasos da parede abdominal e a troca das 

compressas ou campos secundários antes de se realizar a histerotomia, minimizando o 

contato posterior do RN com sangue materno;  

- Utilizar antibiótico profilático tanto na cesárea eletiva quanto naquela de urgência: dose 

única EV de 2g de Cefazolina.  
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5. PROFILAXIA MEDICAMENTOSA DA TRANSMISSÃO VERTICAL NO 

PARTO  

  O AZT injetável é indicado para a prevenção da transmissão vertical e deve ser 

administrado durante o início do trabalho de parto, ou até três horas antes da cesariana 

eletiva, até o clampeamento do cordão umbilical.   

Para as mulheres já em TARV, os ARV devem ser mantidos nos horários 

habituais, VO, com um pouco de água, mesmo durante o trabalho de parto ou no dia da 

cesárea programada. Entretanto, independente da CV- HIV o médico pode eleger o uso 

ou não do AZT intravenoso no momento do parto a depender do seu julgamento clínico, 

mesmo nas pacientes em TARV com boa adesão medicamentosa e carga viral 

indetectável.  

  

5.1. ESQUEMA  

  

 

 

 

Apresentação comercial do AZT é de um frasco-ampola (01 FA) com 20ml com 

concentração de 10mg/ml.  

Nos casos de parto com evolução muito rápida, a dose de ataque de AZT deve ser 

ministrada em 30 min. Nos casos de cesáreas eletivas, utilizar o AZT durante 4 horas 

antes do procedimento.  

 

5.2. ESQUEMA ALTERNATIVO AO AZT EV  

  O esquema alternativo ao AZT injetável deve ser utilizado apenas em situações 

de indisponibilidade dessa apresentação do medicamento no momento do parto. A dose 

de AZT é 300mg, via oral, no começo do trabalho de parto ou na admissão, seguida de 

300mg a cada três horas, até o clampeamento do cordão umbilical.  

Esse esquema não é recomendável pela absorção errática do AZT VO, sem evidência que 

garanta nível sérico adequado no momento oportuno.  

   

6. PUERPÉRIO  

  É importante que a puérpera receba alta com consulta marcada no serviço de saúde 

especializado para seu acompanhamento e do recém-nascido. A TARV deve ser mantida 

Dose de ataque: AZT-2mg/Kg, diluído em 100ml de SG a 5%, infundido em  
1 hora por via endovenosa. 

Dose de manutenção: AZT-1mg/Kg/h até o clampeamento do cordão 
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após o parto, independentemente da contagem de LT-CD4+ e dos sinais e sintomas 

clínicos da mulher.   

É importante conscientizá-la de que o risco de transmissão vertical do HIV 

continua por meio da amamentação. Dessa forma, o fato de a mãe utilizar antirretrovirais 

não controla a eliminação do HIV pelo leite, e não garante proteção contra a TV. A 

inibição farmacológica da lactação é feita imediatamente após o parto, utilizando-se 

cabergolina 1mg VO, em dose única (dois comprimidos de 0,5mg VO), administrada 

antes da alta hospitalar. Caso não tenha disponível no serviço tal medicamento, pode-se 

lançar mão do enfaixamento das mamas por dez dias, tendo o cuidado de não se restringir 

os movimentos respiratórios.  

É de responsabilidade do profissional o dever de informar a puérpera que existe 

por lei uma norma que garante o fornecimento de fórmula infantil para alimentação do 

RN durante seis meses de idade.   

Para as mães soronegativas, orienta-se a manutenção de relações sexuais 

protegidas, tendo em vista a possibilidade de infecção aguda pelo HIV no período da 

amamentação. Essa chance de transmissão vertical é bastante aumentada pela elevação 

abrupta da carga viral e diminuição brusca dos linfócitos T - CD4+.  

   

7. REFERÊNCIAS:  

1. Antiretroviral and intrapartum management of pregnant HIV-infected women and 

their infants in resource-rich settings. Brenna Hughes, MD, ; MScSusan CuUvin, 

MDLynne M Mofenson, MD; Allyson Bloom, MD.  

2. Prenatal evaluation of the HIV-infected woman in resource-rich settings. Brenna 

Hughes, MD; MScSusan Cu-Uvin, MD.  

3. HIV and women; Judith A Aberg, MD Michelle S Cespedes, MD, MS, John G 

Bartlett, MD, Allyson Bloom, MD.  

4. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, HIV/Aids, IST, Hepatites Virais Última 

modificação: 20.08.2018 - 16:46, Data da publicação:  09.12.2015  
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CAPÍTULO 02 – SÍFILIS 
 

1. INTRODUÇAO 

A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser 

humano. É causada pelo T. pallidum, uma bactéria Gram-negativa do grupo das 

espiroquetas, descoberta em 1905. É particularmente preocupante durante a gravidez, 

devido ao risco de infecção transplacentária do feto. A infecção congênita pode estar 

associada a vários desfechos adversos, incluindo morte perinatal. 

A infectividade da sífilis por transmissão sexual é maior (cerca de 60%) nos 

estágios iniciais (primária, secundária e latente recente), diminuindo gradualmente com 

o passar do tempo (latente tardia e terciária). Essa maior transmissibilidade explica-se 

pela intensa multiplicação do patógeno e pela riqueza de treponemas nas lesões, comuns 

na sífilis primária e secundária. Essas lesões são raras ou inexistentes por volta do 

segundo ano da infecção. O período de incubação varia de 10 a 90 dias (média de 

aproximadamente três semanas); inóculos maiores encurtam este período de incubação. 

Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis pode ser 

transmitida para o feto (transmissão vertical), mais frequentemente intraútero (com taxa 

de transmissão de até 80%), embora a transmissão também possa ocorrer na passagem do 

feto pelo canal do parto. A probabilidade da infecção fetal é influenciada pelo estágio da 

sífilis na mãe e pela duração da exposição fetal. Dessa forma, a transmissão é maior 

quando a mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a gestação. Pode haver 

consequências severas, como abortamento, parto pré-termo, manifestações congênitas 

precoces ou tardias e/ou morte do RN.  

2. CLASSIFICAÇÃO 

Existem duas classificações para as formas clínicas da sífilis adquirida, a saber, pelo 

tempo de infecção e por suas manifestações clínicas, conforme a descrição: 

a. Segundo o tempo de infecção: 

- Sífilis adquirida recente (menos de um ano de evolução); 

- Sífilis adquirida tardia (mais de um ano de evolução). 
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b. Segundo as manifestações clínicas da sífilis adquirida: 

- Sífilis primária: após o contato sexual infectante, ocorre um período de incubação 

com duração entre 10 a 90 dias (média de três semanas). A primeira manifestação é 

caracterizada por uma erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, 

vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais do tegumento). É denominada “cancro 

duro” e é geralmente única, indolor, com base endurecida e fundo limpo, sendo rica em 

treponemas. Geralmente é acompanhada de linfadenopatia inguinal. Esse estágio pode 

durar entre duas a seis semanas e desaparecer de forma espontânea, independentemente 

de tratamento. 

- Sífilis secundária: os sinais e sintomas surgem em média entre seis semanas e seis 

meses após a infecção e duram em média entre quatro e 12 semanas; porém, as lesões 

podem recrudescer em surtos subentrantes por até dois anos. No entanto, a sintomatologia 

pode desaparecer de forma espontânea em poucas semanas, independentemente de 

tratamento. As lesões secundárias são ricas em treponemas. Podem ocorrer erupções 

cutâneas em forma de máculas (roséola) e/ou pápulas, principalmente no tronco; lesões 

eritemato-escamosas palmo-plantares (essa localização sugere fortemente o diagnóstico 

de sífilis no estágio secundário); placas eritematosas branco-acinzentadas nas mucosas; 

lesões pápulo-hipertróficas nas mucosas ou pregas cutâneas (condiloma plano ou 

condiloma lata); alopecia em clareira e madarose (perda da sobrancelha, em especial do 

terço distal), febre, mal-estar, cefaleia, adinamia e linfadenopatia generalizada. Mais 

raramente, observam-se comprometimento hepático e quadros meníngeos e/ou até 

oculares, em geral como uveíte. Merece destaque o fato de as lesões de pele do 

secundarismo não serem pruriginosas, o que auxilia no diagnóstico clínico. Nesse estágio, 

há presença significativa de resposta imune, com intensa produção de anticorpos contra 

o treponema. Os anticorpos circulantes resultam em maiores títulos nos testes não 

treponêmicos e também implicam resultado reagente nos testes treponêmicos. 

- Sífilis latente: período em que não se observa sinal ou sintoma clínico de sífilis, 

verificando-se, porém, reatividade nos testes imunológicos que detectam anticorpos. A 

maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. A sífilis latente é dividida em latente 

recente (menos de um ano de infecção) e latente tardia (mais de um ano de infecção). 

Aproximadamente 25% dos pacientes intercalam lesões de secundarismo com os períodos 

de latência, durante o primeiro ano da infecção. Diante de um indivíduo com diagnóstico 
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confirmado, em que não é possível inferir a duração da infecção (sífilis de duração 

ignorada), trata-se como sífilis latente tardia. 

- Sífilis terciária: ocorre aproximadamente em 30% das infecções não tratadas, após 

um longo período de latência, podendo surgir entre dois a 40 anos depois do início da 

infecção. A sífilis terciária é considerada rara, devido ao fato de que a maioria da 

população recebe indiretamente, ao longo da vida, antibióticos com ação sobre o T. 

pallidum e que levam à cura da infecção. Quando presente, a sífilis nesse estágio 

manifesta-se na forma de inflamação e destruição tecidual. É comum o acometimento do 

sistema nervoso e cardiovascular. Além disso, verifica-se a formação de gomas sifilíticas 

(tumorações com tendência a liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido. As 

lesões causam desfiguração e incapacidade, podendo ser fatais. Para o diagnóstico, 

devem-se considerar as seguintes lesões: 

Cutâneas: gomosas e nodulares, de caráter destrutivo; 

Ósseas: periostite, osteíte gomosa ou esclerosante, artrites, sinovites e nódulos 

justa-articulares; 

Cardiovasculares: aortite sifilítica, aneurisma e estenose de coronárias; 

Neurológicas: meningite aguda, goma do cérebro ou da medula, atrofia do nervo 

óptico, lesão do sétimo par craniano, paralisia geral, tabes dorsalis e demência. 

3. DIAGNÓSTICO 

Exames diretos: a pesquisa direta de T. pallidum na sífilis recente primária e 

secundária pode ser feita pela microscopia de campo escuro (sensibilidade de 74% a 

86%). Quando isso não é possível, a pesquisa do treponema pode ser realizada por 

imunofluorescência direta, exame de material corado e biópsias. 

- Testes imunológicos: na prática são os mais utilizados. Dividem-se em treponêmicos e 

não treponêmicos. 

a. Testes treponêmicos: Detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos 

do T. pallidum. São os primeiros a se tornarem reagentes, sendo importantes para a 

confirmação do diagnóstico. Na maioria das vezes, permanecem positivos mesmo 

após o tratamento pelo resto da vida do paciente; por isso, não são indicados para o 

monitoramento da resposta ao tratamento. 
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b. Testes não treponêmicos: Detectam anticorpos não específicos anticardiolipina para 

os antígenos do T. pallidum, e podem ser qualitativos ou quantitativos. Tornam-se 

reagentes cerca de uma a três semanas após o aparecimento do cancro duro. O teste 

qualitativo indica a presença ou ausência de anticorpo na amostra. O teste quantitativo 

permite a titulação de anticorpos. O resultado deve ser expresso em títulos (1:2, 1:4, 

1:64, entre outros), sendo importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta 

ao tratamento, porquanto a queda do título é indicação de sucesso terapêutico. 

Os testes rápidos são práticos e de fácil execução, com leitura do resultado em, no 

máximo, 30 minutos. Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por 

punção venosa ou por punção digital. 

O teste não treponêmico mais comumente utilizado é o VDRL. Se a infecção for 

detectada nas fases tardias da doença, são esperados títulos baixos (< 1:4), que podem 

persistir por meses ou anos. Nesses casos, sem registro de tratamento e sem data de 

infecção conhecida, a pessoa é considerada portadora de sífilis latente tardia, devendo ser 

tratada. 

Resultados falso-positivos também podem ocorrer, pois as reaginas podem surgir 

em outras patologias (ex.: doenças reumáticas, gestação, drogadição). Por isso, para a 

confirmação do diagnóstico da sífilis, é necessária também a realização de um teste 

treponêmico. 

A triagem no pré-natal deve ser feita na primeira consulta e no terceiro trimestre. 

Se o resultado for positivo, recomenda-se tratamento imediato, já que o tratamento 

durante a gestação é benéfico para a mãe e para o feto. 

4. TRATAMENTO 

A terapia com penicilina na gravidez é eficaz no tratamento da doença materna, 

impedindo a transmissão para o feto e tratando a doença fetal estabelecida. Como a 

penicilina é considerada o único tratamento adequado da sífilis durante a gravidez, as 

mulheres grávidas com alergia à penicilina devem ser dessensibilizadas e tratadas com 

penicilina. A dessensibilização pode ser feita em ambiente ambulatorial ou hospitalar, 

dependendo do grau de gravidade da reação anterior e dos recursos disponíveis. O regime 

adequado de penicilina depende do estágio da doença: 
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ESTÁGIO DA SÍFILIS TRATAMENTO 
Sífilis primária 
Sífilis secundária 
Sífilis latente recente (até 01 ano de 
duração) 

 
Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, 
dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). 

Sífilis latente tardia (>1 ano de 
duração)  
Sífilis latente com duração ignorada 
Sífilis terciária  

Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, 
(1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, 

por três semanas. Dose total de 7,2 milhões 
UI. 

Neurossífilis Penicilina cristalina aquosa G, 18 a 24 
milhões de unidades por dia, administrada 
como 3 a 4 milhões de unidades IV a cada 
quatro horas ou em infusão contínua por 10 

a 14 dias 
 

a. Sífilis primária, sífilis secundária e latente recente (até um ano de duração) - 

Alternativa 

- Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes) 

- Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes 

b. Sífilis latente tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração ignorada e 

sífilis terciária- Alternativa 

- Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 30 dias (exceto para gestantes); 

- Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. 

c. Neurossífilis- Alternativa 

- Ceftriaxona 2 g, IV ou IM, 1xdia, por 10 a 14 dias. 

5. DESSENSIBILIZAÇÃO 

Pacientes que relatam sintomas sugestivos de alergia imediata a penicilina devem 

ser avaliados com teste cutâneo com penicilina, se possível. Na maioria dos casos, isso 

envolve encaminhamento para um alergologista, já que o teste cutâneo requer algum 

conhecimento para realizar e interpretar. Além disso, alergologistas podem realizar 

protocolos rápidos de dessensibilização de drogas, se apropriado. 

6. REAÇÃO DE JARISCH-HERXHEIMER 

Após a primeira dose de penicilina, o paciente pode apresentar exacerbação das 

lesões cutâneas, com eritema, dor ou prurido, as quais regridem espontaneamente após 
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12 a 24 horas, sem a necessidade da descontinuidade do tratamento. Essa reação não 

configura alergia à penicilina e ocorre em resposta ao derrame de proteínas e de outras 

estruturas dos treponemas mortos pela penicilina na corrente sanguínea. É mais comum 

em pacientes que recebem tratamento na fase secundária da sífilis. Tipicamente, vem 

acompanhada de febre, artralgia e mal-estar. 

Gestantes que apresentam essa reação podem ter risco de trabalho de parto pré-

termo, pela liberação de prostaglandinas em altas doses. Se houver esse desfecho, devem-

se seguir cuidadosamente os protocolos recomendados para inibição do trabalho de parto 

prematuro. 

7. SEGUIMENTO DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO 

- Testes não treponêmicos devem ser realizados mensalmente nas gestantes, e na 

população geral, a cada três meses no primeiro ano e a cada seis meses no segundo ano; 

- A redução de dois ou mais títulos do teste não treponêmico (ex.: de 1:32 para 1:8) ou a 

negativação após seis meses a nove meses do tratamento demonstra a cura da infecção. É 

importante ressaltar que a completa negativação dos testes não treponêmicos é 

diretamente proporcional à precocidade da instauração do tratamento. O mais comum é 

que pessoas que tiveram o diagnóstico de sífilis secundária permaneçam com resultados 

reagentes nesses testes, com títulos baixos e estáveis, pelo resto da vida. 

- No caso de sífilis primária e secundária, os títulos devem declinar em torno de duas 

diluições em três meses e três diluições em seis meses (ex.: de 1:32 para 1:8, após três 

meses e para 1:4 após seis meses). Se os títulos se mantiverem baixos e estáveis em duas 

oportunidades, após dois anos, pode-se dar alta. 

- A elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições (ex.: de 1:16 para 

1:64), em relação ao último exame realizado, indica reinfecção e um novo tratamento 

deve ser iniciado.  

8. REFERÊNCIAS 

1. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 

Infecções Sexualmente Transmissíveis /Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 

em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da 

Saúde, 2015. 120 p. : il. 
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2. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 

2012. 

3. Centros dos Estados Unidos para Controle e Prevenção de Doenças. Vigilância de 

doenças sexualmente transmissíveis, 2016. 

4. Errol R Norwitz MD PHD MA. Charles B Hicks MD. Syphilis in Pregnancy. Post 

TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. 
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REALIZAR TESTE 
TREPONÊMICO 
(TESTE RÁPIDO)

1a consulta de 
pré natal

Ínicio do 
3otrimestre (a 
partir de 28 

sem)

Parto/Aborto História de 
exposição

RESULTADO REAGENTE

Iniciar tratamento com a 1a dose de Penicilina benzatina 
imediatamente 

+ 

Coletar amostra para realização de teste laboartorial não treponêmico 
(VDRL) 

+ 

Tratar paciente e parceiro (os) com a 1a dose de Penciilina Benzatina 

Caso concluído com 
Sífilis 

(VDRL +)

Completar tratamento

+ 

Realizar 
monitoramento com 

VDRL mensal 

+ 

Notificar e investigar 
o caso

Caso concluído como 
ausência de Sífilis 

(VDRL - )

Repetir a testagem 
conforme o protocolo 
da gestante ou repetir 

ap[os 30 dias se 
persistir com suspeita 

de Sífilis
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ESTÁGIO DA SÍFILIS TRATAMENTO 
Sífilis primária 
Sífilis secundária 
Sífilis latente recente (até 01 ano de 
duração) 

 
Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, 
dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). 

Sífilis latente tardia (>1 ano de 
duração)  
Sífilis latente com duração ignorada 
Sífilis terciária  

Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, 
(1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, 

por três semanas. Dose total de 7,2 milhões 
UI. 

Neurossífilis Penicilina cristalina aquosa G, 18 a 24 
milhões de unidades por dia, administrada 
como 3 a 4 milhões de unidades IV a cada 
quatro horas ou em infusão contínua por 10 

a 14 dias 
1. Esquemas alternativos não são recomendados em gestantes, mas se necessários, deve ser 
realizado Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes – 
será considerado tratamento não adequado da mãe e o RN será submetido a avaliação clínica 
e laboratorial. 
2. Gestantes que ultrapassarem o intervalo de 14 dias entre as doses, devem reiniciar o 
esquema terapêutico 
 

 

 

 

 

Diagnóstico de sífilis na gestante 

+ 

Tratamento adequado 

+ 

Teste não treponêmico (VDRL) mensal

Queda da titulação em pelo 
menos 2 diluições em até 
03 meses após conslusão 

do tratamento

Resposta imunológica 
adequada

Aumento da titulação em 
pelo mneos 2 diluições ou 
persistência ou recorrência 

dos sinais/sintomas ou 
ausência esperada do título

Investigar reinfecção
Investigar sinais/sintomas 

neurológicos e/ou 
oftalmológicos
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CAPÍTULO 03 - TOXOPLASMOSE 
 

1. INTRODUÇÃO 

A toxoplasmose é uma doença parasitária encontrada principalmente nos países 

tropicais. Sua infecção não apresenta sintomas na grande maioria dos casos, porém está 

associada a grande morbidade durante a gestação. Seu agente etiológico, o protozoário 

Toxoplasma gondii, é um parasita com ciclo biológico de duplo hospedeiro. No gato 

ocorre o ciclo reprodutivo, sendo desta maneira o hospedeiro definitivo. Outros 

mamíferos e aves são hospedeiros intermediários, abrigando o ciclo proliferativo. 

A transmissão da toxoplasmose pode ocorrer pela ingestão de oocistos, por 

contato direto com fezes de gato ou manipulação de água ou alimentos contaminados. 

Também pode ocorrer por ingestão de cistos teciduais em carnes cruas ou malcozidas. 

Além dessas vias, ainda pode ocorrer a transmissão vertical transplacentária quando há 

infecção aguda durante a gestação. Ela pode gerar sequelas graves ao feto como: surdez, 

cegueira e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 

O Toxoplasma apresenta três estágios principais de desenvolvimento: taquizoítos, 

bradizoítos e esporozoítos. Os taquizoítos causam lesão tecidual na infecção aguda com 

multiplicação rápida. Os bradizoítos formam os cistos teciduais persistindo no hospedeiro 

por muitos anos. Os esporozoítos são as formas eliminadas nas fezes dos felinos. 

 TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

A transmissão vertical ocorre principalmente na fase aguda da doença, com a 

parasitemia materna. Os taquizoítos infectam e se multiplicam na placenta, chegando à 

circulação fetal. Outra forma de transmissão seria a reativação da doença em gestantes 

com infecção crônica pelo toxoplasma e imunossuprimidas. 

O risco de infecção fetal e a gravidade do acometimento estão relacionados a idade 

gestacional na infecção aguda materna. No início da gravidez a infecção é menos 

frequente, mas pode levar ao abortamento ou sequelas graves. O período entre 10 e 24 

semanas é considerado de maior risco. 

As principais alterações fetais são: ventriculomegalia, microcefalia, calcificações 

intracranianas, hepatoesplenomegalia, ascite, catarata, hidropsia e intestino ecogênico.  O 
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quadro clínico é encontrado em um terço dos casos e a ausência de alterações 

ultrassonográficas não exclui a doença. 

Em relação aos recém-nascidos, a maioria não apresenta sintomas ao 

nascimento. Em grande parte das crianças afetadas as sequelas são tardias, sendo a mais 

comum retinocoroidite que acomete até 70% dos infectados. 

2. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico depende do rastreamento sorológico durante o pré-natal, realizado 

com os testes imunoenzimáticos (ELISA) para a detecção de IgG e IgM contra 

Toxoplasma gondii. Devido à grande taxa de falsos-positivos do ELISA para IgM, pode-

se realizar também a sorologia confirmatória pela pesquisa de IgM por 

imunofluorescência indireta (IFI). 

Na prática clínica pode-se encontrar gestantes suscetíveis (IgM e IgG negativos) 

e gestantes imunes (IgG positivo e IgM negativo). Além dessas, pode ocorrer 

soroconversão, quando uma gestante suscetível apresenta no seguimento sorológico IgM 

e IgG positivos. Casos suspeitos em que a gestante apresente IgM e IgG positivos na 

primeira sorologia, pode-se tratar de uma infecção aguda ou crônica, pois o IgM pode 

permanecer positivo por mais de um ano após a infecção. Nestes casos é preciso realizar 

testes para definição do quadro. 

Dos testes para definição nos casos suspeitos pode-se realizar titulação seriada de 

IgG em 3 semanas. O aumento significativo dos títulos é sugestivo de fase aguda. Além 

deste, pode-se realizar o teste de avidez de IgG, a presença de anticorpos de alta avidez é 

sugestiva de doença há mais de 12 semanas. 

A transmissão vertical é confirmada pela realização de amniocentese entre 17 e 

32 semanas, realizando-se a pesquisa do DNA do toxoplasma por PCR no líquido 

amniótico. Indicado em todos os casos de soroconversão materna ou sinais 

ultrassonográficos de infecção fetal. 

3. PROFILAXIA E TRATAMENTO 

O uso da Espiramicina em gestantes no quadro agudo de toxoplasmose pode reduzir 

em até 50% a transmissão vertical. Portanto, todas as gestantes com diagnóstico de 

infecção aguda ou aguardando confirmação devem receber a profilaxia. Em gestantes 

suscetíveis com quadro clínico sugestivo de doença aguda, rash cutâneo e/ou 
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linfadenomegalia, deve ser solicitada sorologia e introduzida espiramicina até a 

confirmação diagnóstica, para depois redefinir a conduta. A profilaxia deve ser iniciada 

na suspeita diagnóstica e mantida até o parto. Se descartada a infecção aguda, a profilaxia 

pode ser suspensa. 

 

Gestantes imunes devem receber profilaxia nos casos de imunossupressão, como nas 

portadoras do HIV. Nestes casos há risco de reativação da doença com possível 

transmissão vertical. Essas pacientes devem ser avaliadas individualmente, de acordo 

com a contagem de linfócitos CD4. 

Caso a infecção fetal seja confirmada pelo procedimento invasivo, deve-se iniciar o 

tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico e mantê-lo até o parto. O 

tratamento é contraindicado no primeiro trimestre, devendo ser iniciado a partir de 15 

semanas. 

 

 

 

Nos casos de soroconversão acima de 32 semanas, quando não está indicado o 

procedimento invasivo, o tratamento deve ser iniciado mesmo sem a confirmação da 

infecção fetal, devido ao alto risco de transmissão vertical. 

Durante o tratamento é necessário realizar o acompanhamento materno-fetal regular. 

O controle materno deve ser feito com hemograma a cada duas semanas devido a alta 

toxicidade das drogas utilizadas há risco de alterações como anemia megaloblástica, e 

nesses casos o tratamento deve ser suspenso e substituído pela profilaxia com 

Espiramicina. Em relação ao acompanhamento fetal, deve ser realizado com controle 

ultrassonográfico a cada quinze dias, pesquisando sinais de anemia fetal como a 

hidropsia. Além disso, aconselha-se a avaliação de vitalidade fetal semanal. 

 

4. RECOMENDAÇÕES PARA AS GESTANTES 

Profilaxia: Espiramicina 500mg (1.500.000 UI) – 02 comprimidos 8/8h 

Sulfadiazina 500mg, 2 comprimidos VO a cada 8 horas 

Pirimetamina 25mg, 1 comprimido VO a cada 12 horas 

Ácido folínico 15mg, 1 comprimido VO ao dia 
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Todas as gestantes devem realizar a sorologia para Toxoplasmose na primeira 

consulta de pré-natal. Gestantes imunocompetentes com infecção crônica (IgG positivo e 

IgM negativo) não necessitam de novas intervenções. Gestantes suscetíveis (IgG e IgM 

negativos) devem ter a sorologia repetida mensalmente, para verificar possível 

soroconversão e orientadas quanto as medidas higienodietéticas: 

- Não comer carne crua ou malpassada 

- Dar preferência ás carnes congeladas 

- Não comer ovos crus ou malcozidos 

- Beber água filtrada 

- Usar luvas para manipular alimentos e carnes cruas 

- Não usar a mesma faca para cortar carnes, vegetais e frutas 

- Lavar bem frutas, verduras e legumes 

- Evitar contato com gatos e com tudo que possa estar contaminado com suas fezes 

- Alimentar gatos domésticos com rações comerciais 

- Fazer limpeza diária com água fervente do recipiente em que os gatos depositam suas 

fezes 

- Usar luvas ao manusear a terra ou jardim 

A via de parto é de indicação obstétrica e não há contraindicação a amamentação. 

Placenta e sangue de cordão podem ser encaminhados para realização de sorologia e PCR. 

5. REFERÊNCIAS  

1. Ministério da Saúde. Gestação de Alto Risco: Manual Técnico. 5ª ed. Brasília, 2012. 

2. Protocolos assistenciais da clínica obstétrica da FMUSP. 5ª ed. ed. São Paulo: 

Atheneu; 2015 

3. Andrade JQ, Amorim Filho AG, Francisco RP. Toxoplasmose e gravidez. São Paulo: 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 

2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, no. 67/ Comissão Nacional Especializada 

em Medicina Fetal). 
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1Gestante imune: nos casos de paciente imunossuprimidas, como nas portadoras do HIV, há risco de reativação da 
doença com possível transmissão vertical. Essas pacientes devem ser avaliadas individualmente, de acordo com a 
contagem de linfócitos CD4. 
2Gestantes suscetíveis – IgG(-) e IgM (-) – devem ter a sorologia repetida mensalmente, para verificar possível 
soroconversão e orientadas quanto as medidas higienodietéticas: 

- Não comer carne crua ou malpassada 
- Dar preferência as carnes congeladas 
- Não comer ovos crus ou malcozidos 
- Beber água filtrada 
- Usar luvas para manipular alimentos e carnes cruas 
- Não usar a mesma faca para cortar carnes, vegetais 
e frutas 

- Lavar bem frutas, verduras e legumes 
- Evitar contato com gatos e com tudo que possa estar 
contaminado com suas fezes 
- Alimentar gatos domésticos com rações comerciais 
- Fazer limpeza diária com água fervente do recipiente em 
que os gatos depositam suas fezes 
- Usar luvas ao manusear a terra ou jardim 

PROFILAXIA TRATAMENTO 
Espiramicina 500mg (1.500.000 UI), 

 02 comprimidos 8/8h 

 

Sulfadiazina 500mg, 2 comprimidos VO a cada 8 horas 
Pirimetamina 25mg, 1 comprimido VO a cada 12 horas 

Ácido folínico 15mg, 1 comprimido VO ao dia 
Iniciar na suspeita diagnóstica e manter 
até o parto. Se descartada a infecção 
aguda, a profilaxia pode ser suspensa. 

Iniciar após o diagnóstico e manter até o parto. É 
contraindicado no primeiro trimestre, devendo ser iniciado a 
partir de 16 semanas. 

OBS1: A via de parto é de indicação obstétrica e não há contra indicação a amamentação. Placenta e 
sangue de cordão podem ser encaminhados para realização de sorologia e PCR. 
OBS2: Nos casos de soroconversão > 32 semanas, o tratamento deve ser iniciado mesmo sem a confirmação 
da infecção fetal, devido ao alto risco de transmissão vertical.  
OBS3: Durante o tratamento é necessário realizar o controle materno com hemograma 2/2 semanas devido 
à alta toxicidade das drogas utilizadas - risco de anemia megaloblástica. Se ocorrer alguma alteração o 
tratamento deve ser suspenso e substituído pela profilaxia com Espiramicina. 
OBS4: O acompanhamento fetal deve ser realizado com controle ultrassonográfico 15/15 dias, 
pesquisando sinais de anemia fetal como a hidropsia. Além disso, aconselha-se a avaliação de vitalidade 
fetal sempre  

IgM (+) 
IgG (+) 

IgM (+) 
IgG (-) 

IgM (-) 
IgG (-) 

Solicitar sorologia para Toxoplasmose IgM e IgG na  
1a consulta de pré natal 

IgM (-) 
IgG (+) 

Orientar medidas 
preventivas2 e 

repetir IgG e IgM 
mensalmente 

Avidez forte: 
infecção tardia, 

suspender 
Espiramicina 

 Avidez 
intermediaria ou 

fraca 

Gestante 
suscetível2 Gestante 

Imune1 
Iniciar Espiramicina e 

realizar avidez IgG 
Tratar com 

Espiramicina até 
confirmação do 

resultado. 
(Repetir 

sorologia após 2 
semanas) 

Gestante com infecção aguda. 
Continuar tratamento e avaliar 

esquema tríplice, se IG > de 16 s 

Se mantiver IgG (-) indica que 
IgM era falso reagente, 

considerar gestante suscetível, se 
IgG reativo, considerar esquema 

tríplice, se IG > 16s 
 



 

21 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

CAPÍTULO 04 – INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NA 
GESTAÇÃO 
 

1. INTRODUÇÃO  

É a infecção bacteriana mais frequente na gestação, com incidência em torno de 10%. 

Importante causa de abortamento, parto prematuro e baixo peso fetal, com consequente 

aumento da mortalidade perinatal.  Ela pode ser classificada como ITU baixa (cistite ou 

bacteriúria assintomática) ou ITU alta (pielonefrite). Embora a prevalência das infecções 

baixas seja similar entre as gestantes e as não gestantes, isso representa aumento do risco 

para o desenvolvimento da pielonefrite. Tal aumento, por certo, é decorrente das 

alterações fisiológicas e anatômicas que ocorrem na gestação. 

Os microrganismos mais comuns na gênese da ITU são: Escherichia coli (70 a 80%), 

Klebsiella e Enterobacter. 

2. DEFINIÇÃO 

Infecção que acontece durante a gestação, causada pelo crescimento de 

microrganismos, com ou sem danos para o trato urinário.  

Na prática clínica é traduzida como entidade relacionada com o número de bactérias, 

igual ou superior a 100 unidade de colônias por mililitro de urina, colhida de jato médio 

da primeira urina do dia, sob condições de adequada assepsia. 

3. FORMAS CLÍNICAS  

3.1. BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA  

Caracteriza-se como a colonização bacteriana significativa do trato urinário inferior 

sem sintomatologia específica. Incidência em torno de 5 % a 7 % das gestações, a mesma 

incidência das não gestantes.  

O critério original para o diagnóstico de bacteriúria assintomática foi de mais de 

100.000 UFC/mL em duas amostras consecutivas. A detecção de mais de 100.000 UFC / 

mL em uma única urina a médio prazo é aceita como uma alternativa adequada e mais 

prática, embora haja apenas 80% de probabilidade de que a mulher tenha bacteriúria 

verdadeira, aumentando para 95% se duas ou mais culturas consecutivas forem positivo 

para o mesmo organismo  
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Mulheres com bacteriúria assintomática na gravidez têm risco aumentado de 20 a 30 

vezes de desenvolver pielonefrite. Logo, o risco elevado de pielonefrite justifica o 

tratamento da bacteriúria assintomática na gravidez, diminuindo seu o risco de 20 a 35% 

para 1 a 4%. 

3.2.  CISTITE  

 A cistite é mais comum no segundo trimestre da gestação.  

 Incidência de 1% a 2 % das gestações.  

O quadro clínico é caracterizado por disúria, urgência e aumento da frequência 

miccional, hematúria ou desconforto supra púbico.  

Deve-se ressaltar a ausência de sintomas gerais como febre, cefaleia e náuseas.  

Para diagnostico da cistite, recomendam-se a análise quantitativa de urina, que 

usualmente mostra piúria microscópica e bacteriúria, e a urocultura (mais de 100 UFC 

por ml de urina), sendo esta o padrão ouro. 

3.3. PIELONEFRITE 

Caracteriza-se pela queda do estado geral com presença de sintomas como: febre, 

calafrios, cefaleia, náuseas, vômitos e hipersensibilidade do ângulo costovertebral (sinal 

de Giordano +). Pode estar associada à desidratação, comprometimento da função renal, 

hemólise, anemia, choque séptico, prematuridade e infecção fetoanexial e puerperal. 

Todas as gestantes com diagnóstico de pielonefrite  a internação é mandatória 

hospitalizadas. Deve-se solicitar hemograma completo, níveis séricos de eletrólitos, ureia, 

creatinina e cultura de urina. É recomendada a hidratação com soluções salinas. 

4. TRATAMENTO  

Uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane publicada em 2015, com 14 estudos 

envolvendo quase 2.000 mulheres, os autores ressaltaram quanto à escolha do esquema 

antibiótico, que alguns fatores, como disponibilidade do local, custo, história de alergias 

e efeitos colaterais, devem ser considerados na tomada de decisão, uma vez  que não 

existe superioridade significativa de um esquema em relação ao outro.   
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Para realização dos esquemas terapêuticos sugeridos, foi consultado a CCIH deste 

serviço  para que através dos dados epidemiológicos obtivessem os dados relacionando 

aos agentes bacterianos mais comuns e as suas respectivas opções de antibiótico 

disponíveis para realização dos esquemas terapêuticos propostos. 

A duração ideal do tratamento tem custo e implicações práticas. O tratamento padrão 

é um curso curto de três a sete dias, tendo ainda a opção de dose única, contudo uma 

revisão sistemática da Biblioteca Cochrane publicada em 2015, envolvendo 13 estudos e 

1622 mulheres, concluiu que esquema estes esquemas de dose única, podem ser menos 

eficazes o que os tratamentos de 4-7 dias.   

4.1. TRATAMENTO DA BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA E DA CISTITE 

 O tratamento pode ser ambulatorial e com antimicrobianos orais.  Se a paciente 

estiver assintomática e o diagnostico for meramente laboratorial (Bacteriúria 

assintomática), o antibiograma direcionará a escolha, exceto as contraindicações 

específicas da gestação. No entanto, presente a sintomatologia (Cistite), frequentemente 

tem de iniciar a terapêutica antes de ser conhecida a suscetibilidade dos germes; nessa 

situação, o antibiograma apenas determinará a manutenção ou substituição do esquema 

original. 

ANTIBIÓTICO DURAÇÃO 
Cefalexina 500mg A cada 6h durante 7 dias 
Nitrofurantoína 100 mg A cada 6h durante 7 dias 
Amoxacilina + Clavulonato (500 + 125) mg A cada 8h durante 7 dias 
Ácido nalidíxico 1g A cada 6h durante 7 dias 
Fosfomicina 3g Dose única 

 

4.2. TRATAMENTO DA PIELONEFRITE  

A monitorização cuidadosa da pielonefrite é necessária, pois pode evoluir para 

septicemia, principalmente em gestantes. A paciente deve ser internada para instalação 

de medidas específicas como hidratação venosa com manutenção da diurese entre 30 a 

50 ml/hora; antibioticoterapia venosa e controle dos sinais vitais.  

O tratamento medicamentoso deve ser realizado com Cefalotina ou Cefazolina 1,0g 

IV a cada 6 horas ou Ampicilina 1,0g IV a cada 6 horas. Mudar para terapia oral assim 

que a gestante permanecer afebril por 24–48 horas. Em caso de resistência a essas drogas, 

o uso da Gentamicina na dose de 5–7mg/Kg em dose única diária também pode ser 
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adotado com realização de controle adequado da função renal por intermédio da dosagem 

de creatinina plasmática. Manter tratamento por via oral por 10 dias.  Em todos os casos 

de infecção urinária deve-se realizar cultura de urina para controle de cura 7 dias após o 

final do tratamento e esta deve ser repetida mensalmente até o parto. 

ANTIBIÓTICO INTERVALO 
Cefalotina 1g 6/6h EV 
Cefazolina 1g 6/6h EV 
Ampicilina 1g 6/6h EV 
Ceftriaxone 2g  24/24h EV 
Cefepime 1g 12/12h EV 
Ampicilina + Gentamicina  3-5mg/kg/dia dividida em 3x EV 
Aztreonam 1g 8/8h EV 
Imipenem 500mg 6/6 h EV 
ANTIBIÓTICO INTERVALO 
Cefalotina 1g 6/6h EV 
Cefazolina 1g 6/6h EV 
Ampicilina 1g 6/6h EV 
Ceftriaxone 2g  24/24h EV 
Cefepime 1g 12/12h EV 
Ampicilina + Gentamicina  3-5mg/kg/dia dividida em 3x EV 
Aztreonam 1g 8/8h EV 
Imipenem 500mg 6/6 h EV 

 

5. SEGUIMENTO  

Aproximadamente 7 dias após o término do tratamento, é necessário repetir a 

urocultura com antibiograma. Nos casos de pielonefrite, pela possibilidade de 

recorrências, recomenda-se repetir a urocultura mensalmente. As recorrências e as 

reinfecções (infecção com bactéria diferente da anterior) devem ser tratadas de acordo 

com o antibiograma. Nos casos de reinfecção é recomendável o uso de nitrofurantoína, 

100 mg, VO, 1 x dia, até a 36a semana de gravidez. 

Em todos os casos de infecção urinária deve-se realizar cultura de urina para controle 

de cura 7 dias após o final do tratamento e esta deve ser repetida mensalmente até o parto. 

Se o tratamento falhar ou a infecção recorrer, tratar com antibiótico apropriado para o 

microrganismo de acordo com a cultura e testes de sensibilidade. Recomenda-se após 

infecções recorrentes, realizar profilaxia com antibioticoterapia oral, uma vez ao dia 

durante a gravidez e até duas semanas após o parto, com Nitrofurantoína 100 mg OU 

Amoxacilina 250mg OU Cefalexina 250mg, na posologia preconizada no quadro. 
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CONDUTA NA CISTITE 

 

TRATAMENTO DA CISTITE 
ANTIBIÓTICO DURAÇÃO 

Cefalexina 500mg A cada 6h durante 7 dias 
Nitrofurantoína 100 mg A cada 6h durante 7 dias 
Amoxacilina + Clavulonato (500 + 125) mg A cada 8h durante 7 dias 
Ácido nalidíxico 1g A cada 6h durante 7 dias 
Fosfomicina 3g Dose única 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO DE URINA 

+ 

02 AMOSTRAS DE UROCULTURA
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s
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Reavaliar 
antibiograma
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CONDUTA NA PIELONEFRITE 

 

ANTIBIÓTICO INTERVALO 
Cefalotina 1g 6/6h EV 
Cefazolina 1g 6/6h EV 
Ampicilina 1g 6/6h EV 
Ceftriaxone 2g  24/24h EV 
Cefepime 1g 12/12h EV 
Ampicilina + Gentamicina  3-5mg/kg/dia dividida em 3x EV 
Aztreonam 1g 8/8h EV 
Imipenem 500mg 6/6 h EV 
ANTIBIÓTICO INTERVALO 
Cefalotina 1g 6/6h EV 
Cefazolina 1g 6/6h EV 
Ampicilina 1g 6/6h EV 
Ceftriaxone 2g  24/24h EV 
Cefepime 1g 12/12h EV 
Ampicilina + Gentamicina  3-5mg/kg/dia dividida em 3x EV 
Aztreonam 1g 8/8h EV 
Imipenem 500mg 6/6 h EV 

 

OBS1: REPETIR UROCULTURA MENSAL 

OBS2: INFECÇÕES RECORRENTES: ( 2 OU MAIS ) realizar profilaxia com  antibioticoterapia 

oral,  uma vez ao dia durante a gravidez e   até duas semanas após o parto:  Amoxacilina 250mg 

OU Cefalexina 250mg OU Nitrofurantoína 100 mg* (EVITAR APÓS 34SEM)

HOSPITALIZAÇÃO

ATB VENOSO

Fator 
predisponente SUMÁRIO DE URINA

+ 

UROCULTURA 02 
AMOSTRAS

Sem melhora 
com 48h

Reavaliar 
antibiograma

Melhora com 
48h

Manter ATB

Avaliar troca para ATB oral se 
48h sem febre

Medidas de 
suporte

Sinais vitais e débito 
urinário

Função renal

Controle da dor

Antieméticos

Correção do pH da urina
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CAPÍTULO 05 – CARDIOPATIAS NA GESTAÇÃO  
 

1. INTRODUÇÃO 

As doenças e complicações cardíacas são consideradas importantes causas de 

morte materna. No Brasil, a incidência de cardiopatia na gravidez é, em centros de 

referência, cerca de 4,2%, enquanto nos países em desenvolvimento gravidez é 

complicada pela doença materna entre 1 e 4% dos casos. No entanto novos dados sobre a 

prevalência e incidência de doenças relacionadas à gravidez são limitados na maior parte 

do mundo. Cardiomiopatia periparto, dissecção aórtica, e infarto do miocárdio foram as 

causas mais comuns de morte materna no Reino Unido, enquanto no Brasil as 

complicações hipertensivas permanecem como principal causa cardiovascular de morte 

materna.  

A incidência de complicações cardíacas têm aumentado com o tempo devido ao 

aumento da idade na primeira gravidez e ao aumento da prevalência de fatores de risco 

cardiovasculares como: diabetes, hipertensão e obesidade. Junto a isso, a evolução da 

medicina tem aumentado a sobrevida de pacientes com cardiopatia congênita, resultando 

em um aumento do número de mulheres com doença cardíaca atingindo a idade fértil. 

Dessa forma, conhecer os riscos associados às DCVs durante a gravidez e seu manejo é 

de importância fundamental para aconselhar os pacientes antes mesmo da gravidez 

inclusive em pacientes não cardiopatas. 

Contudo, estudos prospectivos ou randomizados são escassos neste tema, sendo este 

protocolo baseado em outros protocolos e diretrizes, que correspondem ao nível de 

evidência C. 

2.  ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS MATERNAS 

Estas mudanças iniciam por volta de 5 a 8 semanas de gestação, com pico no final 

do segundo trimestre. Em pacientes com doença cardíaca preexistente, a descompensação 

cardíaca muitas vezes coincide com este pico. 

O volume sanguíneo aumenta cerca de 40% a 50% durante a gravidez normal e 

supera o aumento na massa de células vermelhas do sangue, contribuindo para a queda 

na concentração de hemoglobina, também conhecida como anemia da gravidez.  
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O débito cardíaco sobe 30% a 50% acima do basal, com auge no final do segundo 

trimestre e atingindo um platô até o momento do parto. Volume sistólico aumenta durante 

o primeiro e segundo trimestres, mas diminui no terceiro devido a compressão da veia 

cava inferior pelo útero, sendo a frequência cardíaca o principal responsável pelo aumento 

do débito cardíaco. A Pressão arterial cai cerca de 10 mmHg abaixo das medidas basais 

até ao final do segundo trimestre. Sopros sistólicos fisiológicos são audíveis na maioria 

das gestantes como resultado do aumento do fluxo cardíaco.  

Durante o trabalho de parto: cada contração uterina acrescenta em 300 a 500 ml 

de sangue na circulação sistêmica, aumentando significativamente o debito cardíaco. A 

pressão arterial pode aumentar, em parte devido a ansiedade e a dor materna.  

No pós-parto: aumento no retorno venoso devido a alívio da compressão da veia 

cava inferior aumentando assim, o débito cardíaco. As alterações hemodinâmicas 

retornam à linha de base pré-gestacional dentro de 2 a 4 semanas após o parto vaginal e 

4 a 6 semanas após cesariana. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DE COMPLICAÇÃO CARDIOVASCULAR  

Vários indicadores clínicos podem sugerir doença cardíaca nas gestantes, dentre 

eles: Sopro diastólico, cardiomegalia, sopro sistólico maior que 3 +, de caráter rude e com 

irradiação, arritmia cardíaca grave ou fibrilação atrial, dispneia rapidamente progressiva 

ou paroxística noturna, turgência jugular e baqueteamento digital, precordialgia ou 

síncope pós-esforço, cianose, estertores pulmonares, edema progressivo, hepatomegalia, 

ascite ou anasarca, tromboembolismo arterial ou venoso. ¹ 

O risco de complicações na gravidez depende da causa cardíaca subjacente, da 

função ventricular e valvular, presença de cianose, pressões arteriais pulmonares e outros 

fatores. Portanto, a estimativa de risco deve ser individualizada.² Para uma melhor 

classificação, devemos adaptar a classificação funcional da NYHA para insuficiência 

cardíaca, podendo também separar as mulheres em quatro grupos. 

Classe I - Ausência de sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas. A limitação 

para esforços é semelhante à esperada para indivíduos normais 

Classe II - Sintomas desencadeados por atividades cotidianas 

Classe III - Sintomas desencadeados por atividades menos intensas que as cotidianas 

ou aos pequenos esforços 
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Classe IV - Sintomas em repouso 

Tais avaliação devem ser feitas em consultas pré gestacionais, uma vez que 

mulheres com classe funcional IV, não devem realizar terapias de fertilização, estando a 

gestação relativamente não indicada. Mulheres com classe funcional III também devem 

ser consideradas para um aconselhamento de não fertilização.  

No entanto, pode ocorrer agravamento de cardiopatia durante a gravidez ou até 

mesmo uma gestação mesmo quando ela não é indicada. Tais casos podem representar 

grande risco de morte materna, devendo a interrupção da gestação aconselhada. De todo 

modo, as gestantes cardiopatas graves ou não devem acompanhar a gestação junto com 

cardiologista e obstetra, podendo ainda expandir para outras especialidade caso seja 

julgado necessário.  

Outra classificação de risco provém da doença cardíaca de base, sendo 

classificado em alto risco, risco intermediário e alto risco. 

RISCO DOENÇAS PROGNÓSTICO E 

CONDUTA 

Baixo - Defeito do septo atrial e ventricular 

- Persistência do septo  

- Estenose aórtica assintomática com 

baixo gradiente médio (<50mmHg) e 

FE>50% 

- Regurgitação aórtica com função de 

ventrículo esquerdo (VE) preservada e 

NYHA classe I ou II 

- Prolapso de valva mitral (isolado ou 

com regurgitação mitral leve a 

moderada) e função do VE preservada 

- Regurgitação mitral com função de VE 

preservada e NYHA classe I ou IUI 

- Estenose mitral leve a moderada sem 

HAP grave 

- Estenose pulmonar leve a moderada 

Não há aumento de 

morbidade e mortalidade 

materna 

Pré natal habitual 

Parto por via obstétrica a 

termo 
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- Cardiopatia congênita acianótica 

corrigida sem disfunção cardíaca 

residual 

Intermediário - Grande shunt cardíaco E-D 

- Coarctação da aorta  

- Síndrome de Marfan com raiz da aorta 

de tamanho normal 

- Estenose mitral de moderada a grave 

- Estenose aórtica leve a moderada 

- HAP grave 

- Defeitos de septo atrial ou ventricular 

não operados 

- Tetralogia de Fallot corrigida 

- Arritmias 

- Prótese valvar mecânica 

Pequeno aumento na 

mortalidade materna ou 

aumento moderado na 

morbidade NIHA classe II 

ou III a depender da 

condição clínica materna 

 

Parto por via obstétrica a 

termo com analgesia 

precoce 

 

Pode ser necessário 

abreviação do período 

expulsivo  

Alto - HAP grave (definida pelo ECO como 

pressão sistólica da artéria pulmonar 

>70mmHg) 

- Doença cardíaca cianótica complexa 

(Tetralogia de Fallot, Anomalia de 

Ebstein, Truncus arteriosus, 

Transposição de grandes artérias, atresia 

tricuspide) 

- Síndrome de Marfan com dilatação 

aórtica >45mm 

- Estenose aórtica severa com ou sem 

sintomas 

- Estenose de valva mitral grave não 

corrigida com sintomas (classe funcional 

NYHA II-IV) 

Risco de mortalidade 

materna ou morbidade 

extremamente alto 

(gestação contra indicada) 

 

Atenção a anticoagulação 

 

Em pacientes com 

descompensação clínica 

apesar de tratamento 

otimizado, o parto é 

indicado 

independentemente da 

idade gestacional, 

geralmente por via alta 
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- doença de valva aórtica e/ou mitral 

(estenose ou regurgitação) com 

disfunção moderada a grave do VE 

(FE<40%) 

- Sintomas de classe III-IV de NYHA 

associados a doença valvar ou 

cardiomiopatia de qualquer etiologia 

A cesaria é indicada nos 

casos de acometimento 

aórtico no termo 

 

4. PROFILAXIAS NA GESTAÇÃO 

4.1 FEBRE REUMÁTICA (FR) 

Toda mulher com história de FR, que tenha apresentado ou não cardite, deve ser 

orientada para o risco de recidiva. Na gestação deve ser mantido a profilaxia. O 

antibiótico recomendado é a Penicilina Benzatina (PB) na dosagem de 1.200.000 UI, via 

IM. A frequência de uso deve ser de 15 em 15 dias nos dois primeiros anos após o surto 

e de 21 em 21 dias nos anos subsequentes, a duração é individualizada:  

PB até os 18 anos, ou 5 anos após o último surto, em pacientes com FR sem cardite 

PB até os 25 anos, ou 10 anos após o último surto, em pacientes com FR sem cardite, 

mas sem sequelas cardíacas ou apenas com sequelas discretas, desde que não sejam 

lesões valvares estenóticas 

PB até os 40 ano em pacientes com FR com cardite e sequelas importantes ou cirurgia 

cardíaca para correção de valvopatia reumática 

PB após os 40 anos em pacientes com exposição ocupacional ao estreptococos 

Eritromicina como antibioticoprofilaxia para pacientes com FR alérgicas a penicilina e 

as sulfas 

Suspensão da antibioticoprofilaxia para FR após realização de cirurgia cardíaca com 

implante de prótese/s valvar/es mesmo com demais valvas sem lesão aparente  

 

4.2 ENDOCARDITE INFECCIOSA 

O risco de EI pós-parto está associado com situações que podem aumentar a 

entrada de bactérias na circulação, incluindo a rotura de membranas por mais de seis 

horas, remoção manual da placenta, trabalho de parto prolongado e baixo nível 
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socioeconômico. Recomenda-se que seja realizada a profilaxia antibiótica nas lesões de 

alto e moderado risco, iniciando antes do parto.  

ALT O RISCO 

- Prótese valvar cardíaca 

- Endocardite infecciosa prévia 

- Cardiopatias congênitas 

- Pacientes transplantadas que 

desenvolvem valvopatia 

- Ampicilina 2g EV + Gentamicina 1,5mg/kg EV 

(não exceder 120mg) 30 min antes do parto 

- Ampicilina ou Amoxacilina 1g EV ou VO 6h após 

o parto 

- Paciente alérgica a penicilina: Vancomicina 1g EV 

em infusão por até 02h + Gentamicina 1,5mg/kg EV 

(não exceder 120mg) 30 min antes do parto 

MÉDIO RISCO 

- Valvulopatias adquiridas 

- Cardiopatias congênitas 

acianóticas 

- Cardiomiopatia hipertrófica 

- Amoxacilina 2g VO 1h antes do parto ou 

Ampicilina 2g IM ou EV 30 min antes do parto 

- Paciente alérgica a penicilina: Vancomicina 1g EV 

em infusão por até 2h, 30 min antes do parto  

No guideline da European Society of Cardiology (ESC) para doenças cardíacas 

em gestantes, de 2018, a indicação para profilaxia tem sido controversa dada a falta de 

evidências convincentes. A profilaxia antibiótica não é recomendada durante o parto 

vaginal ou cesariana. No entanto é importante ressaltar que a IE em países desenvolvidos 

é um evento raro, com incidência bem menor se comparada a países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento.  

5. DOENÇAS VALVARES 

5.1 ESTENOSE MITRAL 

Estenose mitral leve (EM) é bem tolerada em um terço das gestantes com área 

valvar <_1.0 cm2 e na metade daqueles com área valvar <1,5 cm2. No entanto estenose 

grave e idade avançada estão associados à complicações. As taxas de prematuridade são 

20-30%, retardo de crescimento intrauterino: 5-20% e morte fetal: 1-5%, sendo maior em 

mulheres da classe III / IV da NYHA.  

Todos os pacientes com EM significativa devem ser aconselhados contra gravidez 

e intervenção devem ser consideradas pré-gravidez, favorecendo a intervenção 

percutânea, mesmo se assintomática, ainda mais se a área da válvula for <1,0 cm2.  

Recomendações: 
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- Pacientes sintomáticas ou com hipertensão pulmonar recomenda-se restrição de 

atividades e uso de B- bloqueadores (metoprolol, propranolol) (Grau IB).  

- Os diuréticos são recomendados quando os sintomas congestivos persistem apesar do 

uso dos βbloqueadores. 

 - Pacientes com estenose mitral grave devem ser submetidas a intervenção antes da 

gravidez (Grau IC). 

 - A anticoagulação terapêutica é recomendada nos casos de fibrilação atrial, trombos no 

átrio esquerdo ou embolia prévia (Grau IC). 

 - Valvulopatias mitral percutânea por cateter balão é indicada nas pacientes sintomáticas 

que não respondem ao tratamento medicamentoso otimizado. O procedimento deve ser 

evitado no primeiro trimestre para não expor o feto à radiação (Grau IC). 

- O parto vaginal pode ser escolhido em pacientes com EM leve, e em pacientes com EM 

significativa, mas classe I / II da NYHA e sem hipertensão pulmonar.  A cesariana é 

geralmente considerada em pacientes que estão na classe III / IV da NYHA ou têm 

hipertensão pulmonar. 

5.2 ESTENOSE AÓRTICA (EA) 

A principal causa de EA é a cardiopatia reumática. As pacientes com estenose 

aórtica leve com função sistólica preservada evoluem satisfatoriamente e sem necessidade 

de tratamento. Pacientes com estenose moderada ou grave, com fração de ejeção normal, 

que se mantêm assintomáticas ou oligossintomáticas, podem ser tratadas 

conservadoramente com repouso e tratamento medicamentoso. Gestantes com estenose 

grave, associada a sintomas de insuficiência cardíaca, baixo fluxo coronariano ou 

cerebral, apresentam indicação de interrupção da gestação e/ou de tratamento cirúrgico 

da válvula aórtica, a valvoplastia aórtica por cateter balão é uma alternativa secundária 

nesse grupo de pacientes.  

5.3 INSUFICIÊNCIA AÓRTICA E MITRAL 

Nas pacientes com regurgitação aórtica ou mitral grave, sintomáticas, com função 

ventricular diminuída ou dilatação ventricular devem ser tratados cirurgicamente antes da 

gravidez.   A terapêutica medicamentosa é recomendada em mulheres grávidas com 

lesões regurgitantes quando ocorrerem sintomas.  
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5.4 ANTICOAGULAÇÃO E PRÓTESES VALVARES 

Válvulas mecânicas oferecem excelente desempenho hemodinâmico e 

durabilidade a longo prazo, mas a necessidade de anticoagulação aumenta a mortalidade 

e a morbidade materna e fetal. No entanto, as válvulas bio prostéticas em mulheres estão 

associadas a um alto risco de deterioração estrutural da válvula resultando no risco de 

passar por uma gravidez com disfunção válvula, e, eventualmente, na inevitável 

necessidade de re-operação. Visto isso, nota-se a importância de um acompanhamento 

pré concepcional, com a escolha da válvula em consenso com a paciente e sua colocação 

antes da concepção. Sendo o desejo de engravidar uma indicação classe II para uma 

válvula.  

Todos os regimes de anticoagulação têm um risco aumentado de aborto 

espontâneo e complicações hemorrágicas, incluindo hemorragia pós-parto, sangramento 

retro placentário levando ao nascimento prematuro e morte. Estudos mostram que a 

varfarina aumenta o risco de embrionariopatia no primeiro trimestre, sendo seguro após 

esse tempo. HNF ou HBPM não atravessam a barreira placentária, o uso deste nas 

semanas 6 a 12 elimina o risco. O parto vaginal também não é indicado em mães em uso 

de varfarina pelo risco de sangramento intracraniano fetal.  

Recomendações durante anticoagulação em gestantes: 

Discutir com a paciente e os familiares a forma mais adequada de profilaxia 

anticoagulante, ponderando os riscos e benefícios de cada uma das opções 

Usar HNF SC 12/12h (TTPA 2-3x basal) ou HBPM SC 12/12h (ajuste para o peso e/ou 

controle com anti-Xa) até 12ª semana 

Reiniciar com anticoagulante oral (INR entre 2,5-3) e manter até 35ª-36ª semana 

Usar novamente HNF ou HBPM nas doses já descritas até o parto 

Opção: Manter com HNF ou HBPM SC nas doses descritas durante toda gestação 

A mudança do regime anticoagulante durante a gravidez deve ser implementada no 

hospital 

A indicação da via de parto é obstétrica. Está indicado parto Cesário: se a paciente 

entrar em trabalho de parto em uso de anticoagulante oral (ACO) ou se após uso de 

ACO não for possível completar 2 semanas com HNF ou HBPM antes do parto 
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Reiniciar com HNF ou HBPM 6h após o parto e ACO no dia seguinte, se não ocorrer 

nenhuma hemorragia. Quando for novamente atingido o INR alvo a HNF ou HBPM 

deverá ser suspensa 

 

6. ARRITMIAS NA GESTAÇÃO 

Taquiarritmias, particularmente fibrilação atrial (FA) podem manifestar-se pela 

primeira vez durante a gravidez, especialmente em mulheres com cardiopatia congênita. 

Complexos de batimentos atriais ou ventriculares prematuros são as arritmias mais 

comuns durante a gravidez. Eles não estão associados com os resultados adversos 

maternos ou fetais e não requerem terapia antiarrítmica. Bradiarritmias e distúrbios de 

condução costumam ter desfecho favorável na ausência de cardiopatia subjacente.  

FIBRILAÇÃO ATRIAL E FLUTTER  

- A cardioversão elétrica quando hemodinamicamente instável ou um risco 

considerável materno fetal 

- Cardioversão deve geralmente ser precedido por anticoagulação 

- O controle da frequência deve ser considerado como tratamento preferido durante a 

gravidez, começando com beta bloqueador 

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR  

- Recomenda-se a manobra vagal se não tiver sucesso a administração de Adenosina 

EV 

- Para a prevenção: beta bloqueadores (exceto atenolol) e verapramil são agentes de 

primeira linha, exceto para pacientes com Síndrome de Wolff-Parkinson-White  

BRADICARDIAS 

- Em bradiarritmia sintomática, considerar o implante de marca-passo 

 

7. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

A ocorrência de infarto agudo do miocárdio (IAM) é rara durante a gravidez, 

sendo estimado que possa ser diagnosticado entre 3-10 casos para cada 10.000 gestações. 

Apesar de ocorrer em qualquer período gestacional, é mais frequente no terceiro trimestre.  

As principais recomendações são:  

- O Eletrocardiograma e troponina devem ser realizados no caso de dor torácica em gestante.  
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- A angioplastia primária é a terapia de reperfusão preferida para IAM C/SST durante a 

gravidez.  

- Um tratamento conservador deve ser considerado para síndrome coronariana aguda sem 

elevação de ST sem critérios de risco.  

- Tratamento invasivo deve ser considerado para síndromes coronarianas agudas com 

critérios de risco 

8. MIOCARDIOPATIAS 

É caracterizada pela presença de hipertrofia ventricular esquerda assimétrica, com 

ou sem obstrução ao fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo (VE), em repouso ou 

provocada. A maioria das mulheres (mais de 90%) tolera muito bem a gestação e a 

mortalidade materna é baixa, no entanto maior que a população geral. Entretanto, apesar 

de raras, podem ocorrer complicações. As pacientes que apresentam complicações são 

aquelas com perfil clínico de alto risco e que possuem as seguintes características:  Alto 

risco para morte súbita; Sintomas progressivos de dispneia, dor torácica, pré síncope ou 

síncope aos esforços; Progressão da insuficiência cardíaca; Complicações da fibrilação 

atrial (FA), incluindo AVC embólico. 

A indicação para o uso de drogas está associada à presença de sintomas, 

insuficiência cardíaca ou arritmias. A anticoagulação é recomendada em pacientes com 

trombo intracardíaco detectado por imagem ou com evidência de embolia sistêmica. As 

mulheres com insuficiência cardíaca (IC) durante a gravidez devem ser tratadas de acordo 

com as diretrizes atuais para pacientes não grávidas, respeitando as contraindicações para 

alguns medicamentos durante a gravidez. 

8.1 MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA  

É a doença cardíaca genética mais comum, sendo frequentemente diagnosticada 

pela primeira vez na gravidez por ecocardiografia. Caracterizada pela presença de 

hipertrofia ventricular esquerda assimétrica, com ou sem obstrução ao fluxo na via de 

saída do ventrículo esquerdo (repouso ou provocada).  Podem ser assintomáticas ou ter 

sintomas de insuficiência cardíaca, arritmias, fenômenos tromboembólicos e até morte 

súbita. O tratamento medicamentoso é condicionado ao surgimento de sintomatologia. 

As principais recomendações são: 



 

38 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

- Betabloqueadores (metoprolol, atenolol e propranolol) são preferidos para alívio dos 

sintomas, principalmente nos casos de obstrução ao fluxo provocada pelo exercício  

- Antagonistas do cálcio (verapramil é o preferido) estão indicados, na falta de resposta aos 

betabloqueadores ou em portadoras de asma  

- Diuréticos (furosemida) em pequenas doses podem melhorar os sintomas da insuficiência 

cardíaca (muita cautela nos obstrutivos). 

- O implante de desfibrilador automático antes da gestação deve ser considerado em pacientes 

com história de síncope, arritmias graves ou antecedente familiar de morte súbita  

- Cuidados no parto: atenção na tocólise com os agentes beta-adrenérgicos e com a nifedipina, 

pois aumentam o gradiente na via de saída do VE. Dar preferência ao sulfato de magnésio. 

- As prostaglandinas usadas para aumentar a contração uterina devem ser evitadas pelo seu 

efeito vasodilatador. Não havendo restrição ao uso de ocitocina. 

8.2 MIOCARDIOPATIAS PERIPARTO  

A miocardiopatia periparto é uma entidade clínica rara, mas associada à alta 

mortalidade materna (de 10% a 32%) .As causas que levam ao óbito são insuficiência 

cardíaca, arritmias ou eventos embólicos . Apesar de ser reconhecida como 

miocardiopatia associada à gestação desde 1937, somente a partir de 1997 foram 

estabelecidos critérios diagnósticos, baseando-se nos seguintes achados: 

Desenvolvimento de insuficiência cardíaca (IC) em mulheres no período que compreende 

desde o último mês da gestação até o quinto mês de pós-parto; Ausência de cardiopatia 

pré-existente ou outra causa de IC; Disfunção ventricular esquerda comprovada por 

alterações ecocardiográficas (FE < 45%, FEnc. < 30% ou ambos e dimensão diastólica 

final > 2,7 cm/m² de superfície corporal). As principais recomendações são: 

- Terapia anticoagulante com HNF ou HBPM antes do parto e anticoagulante oral após e 

enquanto permanecer descompensada, devido à alta incidência de tromboembolismo. 

- Tratamento clássico da IC, durante a gestação evita-se o uso do inibidor da ECA e 

espironolactona, podendo aquele ser substituído por hidralazina associada ou não a nitratos. 

- Uso de drogas vasoativas como: dopamina, dobutamina ou milrinona nos casos mais graves 

e descompensados 
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- Avaliar o uso de marca-passo e cardiodesfibrilador implantável (quando indicados) e 

assistência circulatória mecânica (balão intra-aórtico, coração artificial) para estabilização 

hemodinâmica e melhora clínica ou como ponte para transplante cardíaco 

9. DOENÇA DE CHAGAS  

O tratamento da ICC na gestante portadora de doença de chagas é semelhante ao 

realizado fora da gestação, exceto quanto ao uso de inibidores da ECA e espironolactona. 

Casos de ICC refratária e com risco materno, deve-se considerar a interrupção da 

gestação. Nas descompensações pode ser necessário o uso de drogas vasoativas. A taxa 

de infecção congênita em recém-nascidos vivos de mães chagásicas varia de 1,6% a 

10,5% podendo ser maior se forem considerados os abortos e os natimortos. O mecanismo 

de transmissão é transplacentária e possivelmente depende de fatores ligados ao parasita 

e ao hospedeiro. Recomenda-se que o aleitamento seja mantido em mulheres com a forma 

crônica da doença (excetuando-se casos com sangramento e fissura no mamilo). Na 

doença aguda a amamentação não é recomendada. 

10. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP) 

Os critérios diagnósticos são: pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) ≥ 30 

mmHg e a diastólica (PDAP) ≥ 15 mmHg, pressão média na artéria pulmonar (PMAP) ≥ 

25 mmHg em repouso, ou ≥ 30 mmHg durante o exercício. Pode ser classificada em: 

hipertensão arterial pulmonar idiopática, hipertensão arterial pulmonar familiar ou 

hipertensão arterial pulmonar relacionada a fatores de risco ou patologias associadas. 

Quanto à gravidade, pode ser classificada de acordo com a medida da pressão sistólica da 

artéria pulmonar pelo ecocardiograma em leve (pressão de 35 a 50mmHg); moderada 

(pressão de 50 a 70mmHg) e grave ou severa (pressão maior que 70mmHg). As principais 

recomendações são: 

- Restringir atividade física e evitar movimentos bruscos (evitar descompensação).  

- Considerar hospitalização a partir da 28ª semana de IG (monitorização e cuidados), sendo 

recomendada permanência mais prolongada no pós-parto.  

- Prevenir e tratar a insuficiência cardíaca direita  

- Prevenir tromboembolismo venoso.  

- Infecções pulmonares devem ser diagnosticadas e tratadas prontamente.  
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- Prevenir a hipóxia e evitar acidemia, aonde em casos graves deve-se considerar 

oxigenoterapia. 

- Nos casos muito sintomáticos, considerar a interrupção da gestação. O aborto terapêutico 

deve ser realizado no primeiro trimestre, evitando o uso de prostaglandinas por aumentarem 

a pressão da artéria pulmonar.  

Terapia medicamentosa:  

- Vasodilatadores: Bloqueadores dos canais de cálcio (nifedipina), inibidores da 

fosfodiesterase (sildenafil) e oxido nítrico (situações agudas por via inalatória).  

- Diuréticos: Usados com cautela e quando houver sobrecarga de volume no ventrículo 

direito.   

- Anticoagulantes: Considerar seu uso devido a presença dos fatores de risco tradicionais para 

TEV, como insuficiência cardíaca, tendência trombolítica e nas alterações trombóticas da 

circulação pulmonar (tanto arteriais como da microcirculação). 
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CAPÍTULO 06 – DIABETES NA GESTAÇÃO 
 

1. INTRODUÇÃO  

A diabetes é uma doença metabólica crônica, cuja característica é a hiperglicemia. A 

associação com gestação apresenta alto índice de morbimortalidade perinatal, 

principalmente macrossomia fetal e malformações fetais.  

Pode ser classificada em:  

- Diabetes mellitus gestacional (DMG): iniciado durante a gravidez 

- Diabetes pré-gestacional (tipo 1, tipo 2 ou outros): diabetes prévio à gravidez   

Segundo a ADA (American Diabetes Society, 2012), o Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG) é a intolerância aos carboidratos, em variados graus de intensidade, 

iniciada durante a gestação, e que pode ou não persistir após o parto. Atualmente têm sido 

propostos critérios diagnósticos mais rígidos, incluindo nessa definição pacientes com 

níveis menos severos de hiperglicemia, baseando-se em evidências que demonstram 

aumento do risco de complicações fetais e obstétricas com níveis glicêmicos antes não 

classificados como DMG. Esta mudança proporciona um aumento na sensibilidade do 

diagnóstico, que é compatível com o aumento da prevalência de obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) na população de adultos jovens, em fase reprodutiva. 

2.  FATORES DE RISCO 

A maior parte das pacientes que desenvolvem DMG apresenta características 

clínicas compatíveis com resistência à insulina e, consequentemente, risco aumentado de 

DM2. Os fatores de risco mais importantes para DMG são:  

- História prévia de DMG ou de nascimento de RN > 4kg  

- História familiar de DM2  

- Idade avançada (>35 anos)  

- Síndrome dos ovários policísticos e/ou Acantose Nigricans  

- Obesidade  

- Glicosúria  
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3.  RASTREIO E DIAGNÓSTICO  

Toda gestante deve ser rastreada na primeira consulta pré-natal com realização de 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c). Qualquer um dos alterados, a partir 

dos valores expostos na tabela abaixo, leva ao diagnóstico de DMG ou DM pré-existente. 

Para o diagnóstico de DM2, há os valores confirmados em mais de um teste alterado. 

DM pré-existente     DMG        

GJ ≥ 126 mg/dl      GJ ≥ 92 mg/dl   
HbA1c ≥ 6,5% TOTG 75g  60min ≥ 180 mg/dl     

TOTG 75g ≥ 200 mg/dl     TOTG 75g  120min  ≥ 180 mg/dl   
GJ: glicemia de jejum; HbA1c: hemoglobina glicada; TOTG: teste oral de tolerância à glicose.  

O diagnóstico de DM2 prévio coincide com os critérios utilizados em não 

gestantes, como exposto na tabela acima. A paciente deve ser prontamente tratada. Caso 

a glicemia de jejum esteja entre 92 e 125 mg/dl, já pode-se dar o diagnóstico de DMG. 

Achamos prudente recomendar que, nas pacientes com glicemia de jejum > 85mg/dl, 

apresentando pelo menos um fator de risco para DMG e/ou HbA1C entre 5,7 e 6,4%, 

deve-se fazer imediatamente um TOTG e interpretar de acordo com os valores expostos 

anteriormente. Caso o rastreio inicial seja negativo, recomendamos realizar TOTG em 

todas as pacientes entre 24 e 28 semanas de gestação. 

Com base na recomendação da International Association of the Diabetes and 

Pregancy Studys Group (IADPSG) Uma das estratégias recomendadas o para diagnóstico 

de DMG é realizar o TOTG 75g com medidas da glicemia de jejum, após 1h e após 2h 

com 24 a 28 semanas de gestação nas mulheres sem diagnóstico prévio. Com qualquer 

um desses valores alterados, a partir dos valores a seguir, há diagnóstico de DMG: 

- Jejum: 92 mg/dl 

- Após 1h: 180 mg/dl 

- Após 2h: 153mg/dl 

4.  ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA  

Toda paciente diabética deverá ter uma assistência especial, visto complicações 

que podem ocorrer com o binômio mãe e feto. Preconiza-se realizar consulta pré-natal 

quinzenalmente até a 32ª semana de gestação e semanalmente após. É ideal o 
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acompanhamento também com endocrinologista a fim de obter um controle adequado 

dos níveis glicêmicos.  

As pacientes de difícil controle da glicemia devem ser acompanhadas 

semanalmente, independente da idade gestacional, e administrar corticoide 

(betametasona- 12mg IM a ser repetida com 24h, ou dexametasona- 6mg IM de 12/12h 

por 2 dias) a partir da 28ª semana até 33ª semana e 6 dias, para maturação pulmonar fetal 

de forma mais precoce.  

É importante também, durante o pré-natal, investigar Pré-eclâmpsia ou Hipertensão 

Gestacional, orientar as pacientes a realizarem mobilograma (após a 28ª sem). Vale 

ressaltar ainda, que o acompanhamento ultrassonográfico é de mera valia nas gestantes 

diabéticas e recomenda-se da seguinte forma:  

- 1ª USG – Pélvica transvaginal Entre 5sem e 12sem – avaliação da idade gestacional 

(CCN)  

- 2ª USG – Morfológica do 1o trimestre Entre 11sem e 13sem 6d – avaliação inicial da 

gestação, TN, osso nasal, Doppler do ducto venoso  

- 3ª USG – Morfológica do 2o trimestre Entre 20sem e 24 sem- avaliação da morfologia 

fetal 

- 4ª USG – Obstétrica com Doppler A partir da 28ª semana de gestação para avaliação do 

Fluxo fetal, posição, ILA, Circunferência abdominal (acima do percentil 75 pode indicar 

hiperinsulinismo fetal).  

É prudente indicar internação imediata nos casos de: controle metabólico 

inadequado, alteração da função renal, hipertensão arterial, CIUR, polidrâmnio, infecção 

urinária de repetição, gestação de 36 semanas ou mais.  

Na enfermaria de Gestação de Alto Risco deve-se ter uma avaliação diária de: 

peso, altura de fundo de útero, sinais vitais, FCF, tônus uterino, dinâmica uterina, 

mobilograma (após a 28ª sem). A cardiotocografia basal deve ser realizada: semanal entre 

30ª – 34ª semana, 2 vezes por semana entre 34ª – 36ª semana, diária após 36ª semana de 

gestação. Acompanhamento com USG obstétrica com Doppler a cada 15 dias a partir da 

28ª semana. 

5.  MANEJO DO DMG  
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A conduta inicial após diagnóstico do DMG é orientação de dieta e atividade 

física. Deve-se suspender gorduras saturadas e carboidratos de rápida absorção e indicar 

dieta composto de 40-45% de carboidratos, 15-20% de proteínas e 30-40% de gorduras, 

divididos em três pequenas ou moderadas refeições e dois a três lanches.  

A paciente deve ser orientada a realizar glicemia capilar periférica (GCP) pré-

prandiais e 1h ou 2h após as refeições. Deve-se analisar o perfil glicêmico após 5 a 7 dias 

da implementação da mudança do estilo de vida. Os alvos desejados são GCP pré-

prandiais < 95 mg/dl e 2h pós prandiais < 120mg/dl. Caso haja registro de 2 ou mais 

valores acima dessa meta, é indicada a insulinização. 

É importante acompanhar parâmetros de impacto da hiperglicemia no 

desenvolvimento fetal e obstétrico. Caso haja indícios de ganho de peso fetal ou 

polidrâmnio, podem-se adotar critérios mais rígidos, como a GCP em jejum <90mg/dl e 

1h pós-prandial <120mg/dl. 

Os valores-alvo recomendados para o controle glicêmico em pacientes com DMG 

e DM pré existente tipos 1 e 2 pela American Diabetes Association (ADA, 2017) e pelo 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2017) estão no quadro 

abaixo: 

Critério Alvo Glicêmico    
Glicemia de jejum   95mg/dl   
Pós – prandial (1h)   140mg/dl     
Pós - prandial (2h) 120mg/dl 

 

5.1 HIPOGLICEMIANTES ORAIS 

As medicações preferidas para o tratamento de DMG são a insulina e a 

metformina. A glibenclamida pode ser utilizada, mas tem maior taxa de hipoglicemia 

neonatal e macrossomia em comparação com a insulina ou metformina. Outras drogas 

não foram adequadamente estudadas pois atravessam a barreira placentária e ainda não 

existem estudos de segurança a longo prazo. 

Pode-se usar metformina nas mulheres com DMG se os alvos glicêmicos não 

forem alcançados com as mudanças na dieta e atividade física entre 1 e 2 semanas.  A 

Metformina está associada a menor risco de hipoglicemia e menor potencial de ganho de 

peso, sendo preferida com relação à insulina nesses aspectos para a saúde materna, caso 
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sua utilização seja suficiente para o controle da hiperglicemia. Entretanto, a metformina 

pode aumentar discretamente o risco de prematuridade. Nas pacientes portadoras de 

síndrome dos ovários policísticos (SOP) que estejam usando a metformina para 

tratamento de infertilidade, a metformina pode ser mantida sem demostrar risco para o 

feto e gestante. 

 5.2 INSULINIZAÇÃO  

Uma vez definida a necessidade de insulinização, deve-se fazer o cálculo da dose 

inicial de acordo com o peso e a fase gestacional (tabela abaixo).  

Fase da gestação Dose total de Insulina    
Primeiro Trimestre 0,4 - 0,7 U/Kg 
Segundo Trimestre 0,8 U/Kg 
Terceiro Trimestre 0,9 U/Kg   
Termo (35-59 semanas) 1,0 U/Kg 

        A distribuição desta dose total de insulina deve ser feita sob o regime de internação 

hospitalar da seguinte forma:  

- 50% composta de insulina de ação prolongada (p. ex. NPH) 

- 50% de insulina de ação rápida ou ultrarrápida antes das refeições 

A insulina NPH é considerada totalmente segura na gravidez. Os análogos de ação 

lenta possuem grau de recomendação B, exceto a glargina, a glulisina e a degludec que 

são classificadas como categoria C para utilização durante a gestação.  

A insulinoterapia é o tratamento de escolha para as pacientes com DM tipo 1 ou 

naquelas com diabetes tipo 2 pré-gestacional que não estejam controladas adequadamente 

com dieta, exercícios e metformina.  

Em relação às insulinas prandiais, recomendamos o uso de análogos de ação 

ultrarrápida (Lispro e Aspart), cujo uso é liberado durante a gestação, com melhor 

controle da GCP pós-prandial e melhor perfil de segurança em relação à ocorrência de 

hipoglicemia. Na impossibilidade de uso dos análogos, pode-se fazer uso da Insulina 

Regular, lembrando-se do seu início de ação mais demorado e tempo de ação prolongado. 

Os ajustes da dose de insulina NPH ou Regular serão de acordo com o perfil 

glicêmico. Eleva-se 02 UI de insulina para cada 30mg/dl que exceda os 90mg/dl do jejum 

e/ou os 120mg/dl aferidos 2h pós-café, pós-almoço e pós-jantar; sendo a correção máxima 

de 10UI por vez. 
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6.  DIABETES PRÉ-GESTACIONAL (TIPO 1 e TIPO 2)  

Em pacientes previamente diabéticas deve-se assegurar pelo menos 03 (três) 

meses antes da concepção um estado de euglicemia, com valores de glicemia de jejum e 

HbA1c próximos ao normal antes de engravidar. Aquelas com sobrepeso ou obesidade 

devem emagrecer antes de engravidar 

A pressão arterial deve estar controlada antes da concepção. E lembrar que 

medicações como inibidores da ECA, bloqueadores do receptor da angiotensina e 

estatinas devem ser descontinuadas e substituídas pois são contraindicadas na gravidez. 

As pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 devem ser avaliadas com hormônio 

tireoestimulante (TSH) e anticorpo antitireoperoxadase (anti-TPO) antes da gestação. 

O seguimento pré-natal é feito nos moldes do Diabetes Gestacional e de acordo 

com: estabilidade metabólica, adesão da gestante às orientações e tratamento, facilidade 

de acesso ao serviço. Além dos exames de rotina, é importante solicitar perfil lipídico, 

urocultura, ureia, creatinina, fundoscopia, ecocardiograma fetal após 20ª semana de 

gestação, ECG (nas pacientes com mais de 10 anos de diabetes ou quando necessário). 

 6.1 MOMENTO E VIA DE PARTO  

As principais preocupações quando se pensa em manter indefinidamente a 

gestação em pacientes com hiperglicemia estão relacionadas com a possibilidade de óbito 

intrauterino por causa do descontrole metabólico e/ou distocias de ombro em fetos 

macrossômicos ou grandes para idade gestacional. O ganho de peso fetal após 37 semanas 

pode chegar a 200g/semana em pacientes com controle glicêmico inadequado. Deve-se 

considerar ainda que a maturidade pulmonar do feto de mãe diabética ocorre com atraso 

e somente após a 38ª semana. 

Assim, as discussões devem ser individualizadas e devem ser levados em 

consideração vários aspectos do acompanhamento da gestante. Seguem as 

recomendações das principais organizações internacionais: 

- Pacientes com DM tipo 1 e 2 sem complicações e  com adequado controle glicêmico: 

pode-se manter conduta expectante com vigilância fetal e indicar indução ou interrupção 

por cesariana eletiva após 38 semanas  
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- Pacientes com DM tipo 1 e 2 com complicações e/ou difícil controle glicêmico: 

considerar parto antes de 37 semanas (NICE, 2015) 

- Pacientes com DMG sem complicações e com adequado controle glicêmico: manter 

conduta expectante e indicar indução ou interrupção por cesariana eletiva após 38 

semanas. O ACOG (2017) recomenda conduta expectante até 40 semanas e 6 dias 

somente se a gestante for controlada apenas com dieta e exercícios; caso o controle seja 

atingido com uso de medicações (insulina ou hipoglicemiantes orais) a interrupção deve 

ocorrer antes. 

A via de parto é uma decisão obstétrica. Aquelas pacientes com indicação para 

parto vaginal, pode-se iniciar preparo do colo com misoprostol. Nesse caso, a gestante 

deve ter a alimentação assegurada até o início do trabalho de parto e manter dosagem de 

insulina já realizada diariamente. 

7. CONDUTAS NA SALA DE PARTO  

No parto programado, a dose matinal da insulina de ação longa ou intermediária 

deve suspensa ou administrada em 1/3 da dose, com monitoramento da glicemia capilar. 

Em partos espontâneos, caso a insulina já tenha sido aplicada, recomenda-se monitorar 

por meio da glicemia capilar a cada duas horas. Os níveis glicêmicos devem ser mantidos 

entre 72 e 126 mg/dl durante o trabalho de parto para reduzir os riscos de hipoglicemia 

fetal, alterações nos batimentos cardíacos e asfixia neonatal. Valores menores que 

70mg/dl  indicam a necessidade de infusão de soro glicosado 5%, e maiores que 126mg/dl 

a necessidade de insulina. 

Não há consenso quanto a melhor forma de administrar insulina: se pela infusão 

contínua ou pela intermitente de insulina regular ou ultrarrápida. Portanto, a decisão deve 

ser individualizada. 

A hiperglicemia materna durante o trabalho de parto é uma das causas de 

hipoglicemia neonatal, motivo pelo qual deve ser realizada a monitorização durante o 

trabalho de parto.  

 

8. PUERPÉRIO IMEDIATO  

A condução vai depender  do tipo de diabetes 
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a.  Diabetes tipo I:  

- Retorno à dieta para diabético  

- Insulinoterapia (NPH ou NPH + Regular) para níveis pré-gestacional  

- Perfil glicêmico 15min antes e 2h após das principais refeições até a alta  

- Insulina regular de acordo com glicemia capilar pré-prandial (valores normais: 70- 

120mg/dl)  

- Estímulo à amamentação  

b. Diabetes tipo II:  

- Retorno à dieta para diabético  

- Retornar à terapia anterior a gestação (hipoglicemiante oral)  

- Perfil glicêmico 15min antes e 2h após das principais refeições até a alta  

- Insulina regular de acordo com glicemia capilar pré-prandial (valores normais: 70- 

120mg/dl)  

- Estímulo à amamentação  

c. Diabetes Gestacional:  

- Retorno à dieta  

- Suspender insulina NPH  

- Insulinoterapia regular de acordo com glicemias capilares pré-prandiais 

 8.1 ACOMPANHAMENTO PUERPERAL 

 Algumas condutas são recomendadas para todos os tipos de diabetes, como:   

encaminhamento ao ambulatório do puerpério e de endocrinologia, além de 

anticoncepção com DIU (se a paciente desejar) 

  

OBS.: Deve-se estimular a amamentação, pois esta se relaciona a perda ponderal no pós-

parto, e evitar uso de progestágenos isolados para anticoncepção, uma vez que algumas 

evidências sugerem possível ganho de peso e piora da resistência insulínica. 



 

49 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

 

9. REFERÊNCIAS 

1. American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes. In Standards 

of Medical Care in Diabetes – 2017 

2.  American College of Obestetricians and Gynecologist. Gestacional diabetes mellitus. 

Pratice Bulletin. Nº 180. Obstet Gynecol 2017 

1. Obstetrícia: diagnóstico e tratamento. Valente, Emanuelle Pessa;  [et al] - 2ª edição – 

Rio de Janeiro, Medbook, 2018 

2. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. Francisco Bandeira. 2ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

 

 

 

 

PRIMEIRA 
CONSULTA 

DE PRÉ 
NATAL

SOLIICTAR 
GLICEMIA 
DE JEJUM 

(GJ)

<92mg/dL

SEM 
DIABETES 

PRÉVIO

REALIZAR 
TOTG 75g 

RENTRE 24-
28 SEMANAS

ALTERADO 
UM OU MAIS 

VALORES

DMG

≥92 e <126 
mg/dL

REPETIR GJ 
IMEDIATAM
ENTE PARA 
CONFIRMAR

SE 
GJ<92mg/dL

REALIZAR 
TOTG 75g 

ENTRE 24-28 
SEMANAS

ALTERDO 
UM OU MAIS 

VALORES

DMG

SE GJ 
≥92mg/dL

DMG

≥ 126 mg/dL

PROVÁVEL 
DIABETES 

PRÉVIO

REPETIR GJ + 
UTILIZAR 

CRITÉRIOS 
DA ADA 

PARA DM

≥ 200mg/dL

+ SINTOMAS 
CLÁSSICOS 

DE 
DIABETES

DIAGNÓSTICO 
DE DIABETES  

PRÉVIO

(não é necesário a 
confirmacão - ADA 

2016)

CRITÉRIOS ADA (2017) PARA 
DIABETES 

GJ ≥126 mg/dL 
OU 

GLICEMIA>200mg/dL APÓS 2H 
TOTG 75g 

OU 
HbA1c ≥ 6.5% 

OU 
GLICEMIIA AO ACASO > 

200mg/dL + SINTOMAS 
CL[ASSICO OU CRISE DE 

HIPERGLICEMIA 

TOTG 75g 

JEJUM ≥ 92 mg/dL 

1h APÓS ≥ 180 mg/dL 

2h APÓS ≥ 153 mg/dL 



 

51 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSULINIZAÇÃO

DOSE TOTAL DE INSULINA

1º trim = 0,4 - 0,7 U/Kg

2º trim = 0,8 U/Kg

3º trim = 0,9 U/Kg

Termo (>35 sem) = 1,0 U/Kg

50% de Insulina de 
ação prolongada 

(NPH)

50% de insulina de 
ação rápida (Regular) 

antes das refeições

MANEJO DA DMG 

MUDANÇA DO ESTILO 
DE VIDA: 

DIETA + ATIVIDADE 
FÍSICA 

PERFIL 
GLICÊMICO 

NÃO 
CONTROLADO 

INTERNAMENTO  
+ 

INSULINOTERAPIA 

ALVO: 
GJ < 95md/dL 

PÓS PRANDIAL 
1h < 140 md/dL 
2h <120 md/dL 

Caso haja indícios de ganho de 
peso fetal ou polidrâmnio, pode-
se adotar critérios mais rígidos 

como HGT em jejum < 90mg/dL 
e 1h pós prandial < 120 mg/dL 

HIPOGLICEMIANTES ORAIS 

METFORMINA – utilizar em 
mulheres com DMG se os alvos 

glicêmicos não forem 
alcançados com mudança do 

estilo de vida entre 1-2 semanas 

AJUSTES DA DOSE DE INSULINA 
(de acordo com o perfil glicêmico) 

Eleva-se 02UI de insulina para cada 30mg/dL que exceda os 
95mg/dL do HGT de jejum e/ou os 120mg/dL dos HGT pós 
prandiais (02h após café, almoço e jantar). Sendo a correção 

máxima de 10UI por vez  
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CRITÉRIOS PARA INTERNAÇÃO DOS PACIENTES COM DIABETES NA 
GESTAÇÃO OU DMG 

Iniciar Insulinoterapia apenas internada 
Dificuldade do uso do glicosímetro pela gestante ou familiares (tentar Metformina antes) 
Complicações do diabetes: Cetoacidose, Nefropatia e complicações Vasculares 
Infecções sistêmicas bacterianas 
Intercorrências obstétricas: TPP, Pré-eclâmpsia, CIUR, macrossomia fetal, poli/oligoâmnio, 
RPMO, etc... 
Dopplerfluxometria ou Cardiotocografia (CTB) alteradas 
Com 36 semanas em DM tipo 1 e 2 – para programação do parto 

 

MENJO OBSTÉTRICO 
DIARIAMENTE: peso materno, AFU, SSVV, BCF, tônus uterino, dinâmica uterina, 
Mobilograma (>28sem) 
CTB: semanal entre 30-34 semanas; 2x/sem 34-36 semanas; diariamente após 36 semanas 
USG Obstétrica com doppler: 15/15 dias a partir de 28 semanas 

 

 

 

MANEJO E 
VIA DE 
PARTO

DM tipo 1 e 2 
sem 

complicações e 
com controle 

adequado

Pode-se manter 
conduta 

expectante com 
vigilância fetal e 
indicar indução 
ou interrupção 
por cesariana 

eletiva após 38 
semanas 

DM tipo 1 e 2 com 
complicações e/ou 

difícil controle 
glicêmico

Considerar 
parto com 37 

semanas 

FAZER 
CORTICÓIDE

DMG sem 
complicações e 
com controle 

adequado 
glicêmico

Controle apenas 
com dieta + 

atividade física

Manter conduta 
expectante e indicar 

indução ou interrupção 
por cesariana eletiva 

após 38 semanas  

Controle com 
insuina ou 

hipoglicemiante
s

A interrupção 
deve ocorrer 

com 38 semanas 
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INSTALAR 
SG 5% 

Os níveis glicêmicos 
devem ser mantidos 
entre 70-126mg/dL 

durante o TP 

•Dose matinal de insulina de açao 
longa (NPH) ou intermediária 

deve ser suspensa ou 
administrada 1/3 da dose

•Monitorar HGT a cada 2horas

PARTO 
PROGRAMADO

•Caso a insulina já tenha sido 
aplicada, recomenda-se 

monitorar por meio da glicemia 
capilar a cada 2h

PARTO 
ESPONTÂNEO

(manter dieta branda 
ou líquidos claros)

CONDUTAS NA SALA DE PARTO - DMG 
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CAPÍTULO 07 – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA 

GESTAÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

As síndromes hipertensivas relacionadas ao período gestacional são: pré 

eclâmpsia, síndrome HELLP, hipertensão na gravidez e puerpério. 

Hipertensão gestacional é a hipertensão que surge após 20 semanas de gestação 

na ausência de proteinúria e sem anormalidades bioquímicas ou hematológicas em 

pacientes normotensas. 

Hipertensão crônica: é a hipertensão identificada antes da gravidez, antes de 20 

semanas de gestação ou após 12 semanas de puerpério. 

Pré eclâmpsia: é a hipertensão que inicia após 20 semanas de gestação 

acompanhada de proteinúria, sendo anteriormente normotensa, ou sem proteinúria 

acompanhada de sintomas como cefaleia, borramento visual e dor abdominal e/ou 

alterações renais, hepáticas, neurológicas, hemólise ou plaquetopenia. 

Pré-Eclâmpsia superposta: é uma hipertensão crônica que desenvolve alguma 

disfunção orgânica materna da pré-eclâmpsia. 

Síndrome HELLP: é caracterizado por três sinais: hemólise, aumento das enzimas 

hepáticas e plaquetopenia, podendo ser caracterizada como uma manifestação grave da 

pré-eclâmpsia. (obs.: pode se apresentar com pressão normal e/ou sem proteinúria 

Eclâmpsia é definida como uma ou mais crises convulsivas tônico-clônicas, 

generalizadas e/ou coma, em gestantes com hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia na 

ausência de doença neurológica. Pode ocorre durante a gestação, trabalho de parto e 

puerpério. 

Hipertensão do avental branco refere pressões alteradas mediante um profissional 

de saúde e normais em casa ou no trabalho. 

Hipertensão mascarada é caracterizada por pressão normal em consulta clínica ou 

ambulatorial, mas elevada em outros momentos. 
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2.  DIAGNÓSTICO 

A hipertensão na gravidez é definida como uma pressão arterial maior ou igual 140 

mmHg (sistólica) ou 90mmHg (diastólica) em pelo menos duas medições, igualmente 

separadas por um período de repouso, com a paciente sentada e utilizando manguito de 

tamanho adequado ao braço. 

2.1. HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA 

  A hipertensão essencial ou primaria representa a principal causa de hipertensão 

crônica na gravidez. Estima-se que 22%-25% das mulheres com hipertensão crônica 

desenvolverão pré-eclâmpsia. Manejo ambulatorial nos casos leves a moderado e casos 

graves requerem internamento. 

 Lembrar sempre de prescrever AAS 100mg/d (no mínimo) para prevenir pré 

eclampsia. E estar atento para o maior risco de pré-eclâmpsia, RCIU, parto pré termo, 

baixar peso ao nascer, unidade intensiva neonatal e morte perinatal nestas pacientes. 

2.2. PRÉ ECLÂMPSIA 

Complica de 3% a 5% de todas as gestações e contribui para 15% dos partos pré 

termo. Esta relacionada com 9% e 26% das mortes maternas pelo mundo. Pode ser 

definida como PA> 140 x 90mmHg mais proteinúria. Os principais fatores de risco para 

pré eclampsia são: 

 - Nuliparidade e gestação múltiplas. 

- Pré-eclâmpsia em gestação anterior 

- Idade materna > 40 e <18 anos. 

- Presença de hipertensão crônica. 

- Doenças autoimunes: Lúpus eritematoso sistêmico e SAAF  

- Diabetes 

- Obesidade 

- Fertilização in vitro. 

- Hidropisia fetal 
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- Múltiplos parceiros  

 

Padrão ouro para diagnostico de proteinúria anormal é uma proteína urinária de 

24 horas >300mg por dia, podendo ser substituída por relação proteína/creatinina na urina 

, um valor 0,3mg/mg. Outros testes que auxiliam no diagnóstico são fita reagente 

(Labstix)  - só deve ser considerada quando outros testes não estão disponíveis, (avaliação 

considerável acima de 2+) – e a relação proteína/creatinina urinária > 0,3. 

Algumas medidas podem ser adotadas para prevenção da pré eclampsia, como: 

Ativação da 
coagulação. 

• Trombocitopenia 
• Edema 
• Proteinuria 
• Hemoconcentração 

• HAS 
• Convulsão 
• Oligúria 
• DPP 
• Isquemia hepática 

Vasoespasmo 
Aumento da 

permeabilidade 
capilar 

Isquemia  com 
disfunção 
endotelial 

Perfusão utero 
placentária 
reduzida  

Fatores ambientais, 
imunológicos e 

ambientais 

Doença vascular materna 
Trofoblasto em excesso 

Agentes nocivos 
Citocinas Agentes vasoativos:  

prostaglandina, óxido 
nítrico, endotelinas 
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- Modificação alimentar e do estilo vida. 

- Não é recomendada a restrição de sódio. 

- Suplementação de cálcio (1,2-2-5) em gestante com ingestão baixa (<600 mg/dia) 

- AAS 100mg/dia  de 12 a 16 semanas até o termino. 

- Vitaminas C e E não são recomendadas. 

- Não e recomendado repouso ou restrição da atividade física. 

EXAMES LABORATORIAIS PARA PRÉ ECLAMPSIA - “ROTINA DE PE” 

HB e HT Ht>36% (maior gravidade)     

Plaquetas 150.000 (grave < 100,000)   

Creatinina >1.1mg% grave   

Enzimas hepáticas >40UI ( 2x o valor normal)     

Proteinúria   >2g/24h ou 2+fita ( maior gravidade) ou relação 

proteína/creatinina urinária > 0,3 

 

2.3. ECLÂMPSIA  

Pode ocorrer durante a gestação, trabalho de parto e no puerpério imediata. A 

incidência é de 1,3 para cada 1.000 partos, 60% ocorre fora do trabalho de parto, 20% no 

trabalho de parto e 20% no puerpério (até 7dias). Nos casos graves pode ser seguida de 

coma. Deve-se estar atendo para toda mulher no ciclo gravídico puerperal que apresente: 

SINTOMAS DE IMINÊNCIA DE ECLÂMPSIA 

Neurológicos Cefaleia (frontal/occipital), tontura, torpor e alteração do 

comportamento 

Visuais Escotomas, visão turva, diplopia e até amaurose 

Gástricos Náusea, vômito, dor no hipocôndrio direito ou epigástrico 

 

Em 10% dos casos pode levar a cegueira, por edema do lobo occipital; pode também levar 

a alterações respiratória, taquicardia, hipertermia e, nos casos mais graves, a lesão renal. 

Não é raro bradicardia fetal, pode se resolver 3-5 minutos.  Lembrar que o estado 

epiléptico, requer sedação profunda e mesmo anestesia geral para prevenir encefalopatia 

anóxica. 
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2.4. SÍNDROME HELLP 

Ocorre em 10% a 20% dos casos de pré eclampsia/ eclâmpsia e 0,1 a 0,8% de 

todas as gestações; está associada de 1 a 24% da mortalidade materna e a taxa de 

prematuridade em torno de 70%. Lembrando que a hipertensão e a proteinúria não são 

obrigatórios, mas estão presentes em 85% dos casos 

Sempre está indicada interrupção da gestação. Paciente estável < 34 semanas fazer 

corticoide e interromper com 24-48 horas. Melhor prognostico materno é com parto 

normal, pois a cesariana com risco de complicações hemorrágicas. A complicação mais 

temida é ruptura hepática. 

O diagnóstico pode ser dado através de qualquer alteração laboratorial conforme 

listado abaixo: 

Hemólise     Esfregaço anormal em sangue periférico “esquizocitos” 

Elevação das enzimas 

hepáticas 

Bilirrubina >1,2mg% 

DHL >600U/I 

TGO e TGP >70UI/L        

Plaquetopenia    <100,000/mm3     

  

3. CONDUTA 

3.1. INDICAÇÕES PARA TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA 

O uso de medicação anti-hipertensivas não melhora desfechos maternos e fetais, 

pacientes hipertensas cônicas já em uso de medição anti-hipertensiva devem manter 

pressões controladas (<160x110mmHg)  com as medições habituais desde que 

compatíveis com a gestação. 

O alvo da pressão deve ser entre 130 e 150 de sistólica e 80 e 100 de diastólica. A 

queda não deve exceder 25% da PA em duas horas, exceto quando há sinais de doença 

materna cardíaca ou sintomas cerebrais e mulheres jovens. As drogas disponíveis: 

 - Metildopa: (categoria B) considerado seguro durante a gestação, medicação de escolha 

para hipertensão crônica, tempo de ação Lenta (3 a 6 horas) Muitas vezes não se consegue 

as metas desejadas da pressão arterial só com esta droga e há muita reclamação do seu 

efeito sedativo.  
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Dose inicial: 250mg VO de 08/08h 

Dose máxima: 3g/dia (neste serviço só 2g) 

- Nifedipina: Não apresenta efeitos adversos sobre o fluxo uteroplacentário e 

hemodinâmica fetal. 

Dose inicial: 20 mg/d 

Dose máxima: 120mg (neste serviço só 90mg) 

  

- Hidralazina: pode ser usado Via oral, porém por poder provocar retenção hídrica e 

taquicardia reflexa, diminui sua utilização na gravidez.  

Dose inicial: 25mg VO 2x dia 

Dose máxima 300mg/dia (neste servir só 200mg/d) 

- Diuréticos: deve ser evitado pois pode precipitar uma verdadeira hipovolemia e piora da 

perfusão placentária. Só deve ser usado nos casos de edema agudo de pulmão e 

insuficiência cardíaca congestiva. 

 - Betabloqueadores:  É aceitável o uso de Propranolol e Metoprolol (dose dependente). 

Evitar Atenolol devido o aumento de casos de CIUR e morte fetal. 

Drogas que devem ser evitadas:  

- Inibidores da ECA, BRAs e inibidores diretos da renina (categoria C 1 trimestre e D no 

2 e 3):  são contraindicados em qualquer fase da gravidez tem comprovado efeito nocivo 

ao feto.  

- Nitroprussiato (Nipride): Deve ser evitado nas fases mais tardias da gravidez pelo risco 

de intoxicação por cianeto quando usado por mais de quatro horas. Entretanto, é o 

medicamento de resposta mais rápida na crise hipertensiva severa.  

 DROGAS PARA USO CRÔNICO NA HAS 

DROGA DOSE COMENTÁRIO 

Metildopa 0,5-3,0g/dia  2 a 4  doses Comprimido de 250 e 500mg 

Nifedipina 30-120mg/dia Comprimido de 10mg (ação rápida) e 20mg (ação 
lenta 12h) 
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Metoprolol 50-200mg/dia Ação de 6-12h, prolongada 24h 

Bisoprolol 5-10mg/dia Dose máxima 20mg/dia ação por 24h  

Verapamil 120-320mg/dia Comprimido de 80mg 
(8-10) ação prolongada 120 e 240mg (12-24h) 

Hidralazina 50-200mg/dia Comprimido de 25 e 50mg, ação de 4 a 6 h 

 OBS1: Entre 140x90 e 160x110mmHg sem sinais de gravidade e rotina de Pe normal pode ser 

acompanhada ambulatorialmente. 

OBS2:No nosso serviço faremos até 2g/d de metildopa e em seguida adicionamos a 2º droga para otimizar 

o efeito terapêutico.(nifedipina até 90mg/d para adicionar a 3 droga). 

3.2. CONDUTA NA PRÉ ECLAMPSIA 

- Repouso em DLE. 

- Monitorização da PA 06/06h. 

- Proteinúria de 24hs no internamento e a 1x por semana. 

- Solicitação de exames de rotina no internamento e  a cada 3 dias. 

- Avaliação diária da vitalidade e maturidade pulmonar. 

- Corticoide deve ser administrado de 24 a 36 semanas e 6 dias. 

- Pré eclampsia grave conduta conservadora até 34semanas se condição materna e fetal 

estável, parto recomendado após esta data. 

- Hipertensão gestacional e Pré eclampsia com estabilidade materna resolução com 38 

semanas. 

- Controle da PA com anti-hipertensivos (orais e venosos) 

- Sulfato de magnésio em paciente com pré eclampsia grave ou sinais de iminência de 

eclampsia e antes de 32 semanas para proteção neuronal.      

- Doppler partir de 28 semanas 1x a 2x por semanas até o nascimento. 

a. TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA DE URGÊNCIA. 

1. Sulfato de magnésio: está associado a redução de 50%- 67% o risco de convulsões,  

Não tem ação anti-hipertensiva:  
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Esquemas citados na literatura são: 

- Pritchard (1955): dose ataque com 4 g IV (lento) associada a 10 g IM, seguida por dose 

de manutenção com 5 g IM a cada 4h (quando não se dispõe de bomba de infusão). 

- Zuspan (1966): a dose é de 4 g IV (lento) que deve ser infundida em 20 minutos, seguida 

de 1 a 2 g/h também IV(solução a 50%) até 24 horas após o parto, em bomba de infusão. 

- Sibai (1984): dose de ataque de 6 g IV (lento), seguida de dose de manutenção de 2-3 g 

por hora em bomba de infusão. 

- Pierce: dose de ataque de 4 a 6 g IV (lento), seguido de manutenção de 4 a 6g a cada 6 

horas IV. 

 O tratamento é extremamente efetivo e pode ser administrado mesmo na vigência 

de insuficiência renal, com um ajuste da dose a ser infundida. É contraindicado em caso 

de miastenia grave(pode precipitar a crise). 

O sulfato de magnésio atinge níveis terapêuticos na concentração entre 4 e 7 

mEq/l, próxima dos níveis tóxicos, portanto durante sua administração deve se: 

- Diurese de 100ml nas ultimas 4 horas 

- Reflexos patelares presentes. 

- Frequência  respiratória > 16 mim 

No caso de intoxicação pelo sulfato de magnésio: antídoto Gluconato de cálcio a 

10%- 1 ampola via intravenosa lentamente.  

2. Hidralazina: É um vaso dilatador arterial, dose inicial de 5mg IM ou EV com água 

destilada, repetir com doses de 5mg a cada  20minutos até a  queda da pressão, (dose total 

de 40mg) 

3. Nifedipina: Antagonista de canal de cálcio, dose inicial de 10-30mg VO repetir com 

30 minutos, manter 20mg a cada 3 a 6h (máximo 102mg/dia)   

Evitar uso sublingual em pacientes com IC, valvulopatia importante (estenose da 

mitra). 

Risco de queda abrupta da PA durante absorção sublingual.( primeira linha para 

hipertensão gestacional  PAS >160 ou PAD>110). 
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3.3. CONDUTA NA ECLÂMPSIA 

 

Terapia anticonvulsivante: 

 

 

 

 

3.4. CONDUTA PRÉ ECLAMPSIA SUPERPOSTA Á HIPERTENSÃO CRÔNICA. 

Manejo semelhante ao preconizado nos casos de pré-eclampsia isolada, com exceção 

da dieta na conduta conservadora, que será hipossódica. 

 

4. ORIENTAÇÕES NO PUERPÉRIO 

- Iniciar medicação (1 droga) no puerpério se PA ≥ 140 x 90mmHg;  

- PA ≥ 160 x 110 mmHg iniciar tratamento já com drogas associadas (2 drogas);  

- Não associar IECA com BRA!  

Suporte imediato a vida 
(A,B,C,D): 

- Permeabilidade das vias 
aéreas. 

- Oxigênio terapia 
- Acesso venoso periférico. 
- Terapia anticonvulsivante 
Suporte imediato a vida 

(E): 
- Verificar nível de consciência 
- Ausculta cardio pulmonar 
- Avaliação obstétrica ( tônus, 

dinâmica, ausculta e toque) 

Medidas de suporte: 
- Oximetria de pulso 
- Sonda vesical de demora 
- Hidratação  cautelosa 
- Proteção gástrica 
- Prevenção de tromboembolismo  
- Monitoração hemodinâmica 
 

 Solicitação de exames: 
-  Hemograma com plaquetas. 
- Ureia, creatinina, coagulograma 
- TGO,TGP, DHL, bilirrubina 
- Ionograma. 
-  TC  e RNM (Alteração  

neurológica) 
 

Interrupção da gravidez: 
- Não deve ser imediata 

(estabilizar antes) 
- Indicação obstétrica. 
- Indução recomendada acima 

de 34 semanas. 
- <34 semanas: casaria se colo 

desfavorável.  

Ataque: MgSo4 12 ml + 100 de SG  5% em 30 min 

Manutenção: MgSo4 24 ml + 500 de SG 5%  (28gts/min. ou 84ml/h em BIC) 

Gliconato de cálcio 10% na cabeceira do leito. 
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- Pacientes hipertensas crônicas podem retornar as medicações de antes da gestação 

(desde que compatíveis com o aleitamento)  

- Diuréticos de alça (furosemida) ou tiazídicos (HCTZ) no 2o ou 3o dia como 

associação nas pacientes com edema periférico ou obesas;  

- Alta hospitalar se assintomática e 24h com PA ≤ 160 x 110 mmHg 

- Pacientes ainda com hipertensão leve (entre 160 x 110 e 140 x 90mmHg) deveram ser 

encaminhadas para ambulatório de cardiopatia e gravidez com 1 ou 2 semanas após a 

alta. 

4.1. PÓS PARTO 

- 32-44% de todas eclâmpsia ocorre no pós parto.  

- Monitorar a presão de 4 a 6 horas (por pelo menos 3 dias). 

- Sulfato de magnésio que foi iniciado antes do parto deve ser mantido até 24 horas após 

o parto. 

- Repetir exames laboratoriais no dia seguinte do parto e após o 2 dia se teve alteração 

antes do parto e monitorar até a normalização. 

- AINES devem ser evitados  

- Paciente deve permanecer-elo menos 24h  

- Fazer check-up dentro de 24 a 48h do nascimento, novamente 7-14 dias e 6 semanas 

após o parto. 

- Se a hipertensão persistir por mais de 6 semanas do pós parto, esta relacionada com 

hipertensão essencial ou doença endocrina, neurológica ou renal subjacente. 

 

4.2. ANTIHIPERTENSIVOS NO PUERPÉRIO 

Quando a PA sistólica maior ou igual 150 e/ou PA diastólica maior ou igual a 

100mmHg. Iniciar nesta ordem e retirar na ordem inversa:  
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ANTIHIPERTENSIVOS NO PUERPÉRIO 

Enalapril 5 a 40mg/dia – 2 tomadas em doses acima de 20mg/dia 

Losartana  25 a 100 mg/dia - de 1 a 2 tomadas dia 

Anlodipino 5 a 20 mg/dia - 2 tomadas em doses acima de 10mg/dia 

Atenolol ou 

Metoprolol 

25 a 200 mg/dia - 2 tomadas em doses acima de 100mg/dia 

Atensina 

(Clonidina) 

0,200mg a 0,600mg – 2-3 tomadas (deixar 0,100mg se necessário 

a cada 20 min., para os picos hipertensivos  - PAS maior ou igual 

a 180 e/ou PAD maior ou igual a 110)   

Hidralazina’ 50 a 200 mg/dia - de 2 a 4 tomadas dia 

OBS1: ECA, Captopril  e Enalapril , são contra indicados na gestação, mas permitidos durante o 

aleitamento por passagem de pequena quantidade para o leite materno. 

OBS2: Manter os medicamentos que a paciente estiver usando na prescrição em domicílio após a alta 

hospitalar e encaminhar para acompanhamento precocemente com cardiologista.  

OBS3: Os diuréticos como hidrocloratiazida  e furosemida pode diminuir o liquido intravascular e a 

produção de leite, sendo assim só pode ser utilizado no 2 dia do puerpério . 

OBS4: Espirolactona pode ser usada sem restrição na amamentação e deve ser usado em caso de 

hipertensão severa de difícil controle (24mg/50mg/dia). 
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4.3. USO DE ANTIHIPERTENSIVOS NA AMAMENTAÇÃO 

 
a. Betabloqueadores e alfa/beta bloqueadores: Propranolol, Metoprolol e Labetolol 

têm menos de 2% de eliminação no leite. Não têm sido associados a efeitos adversos 

nas crianças. Atenolol e Acebutolol devem ser evitados. Não existem dados 

concretos sobre o Bisoprolol (eliminado < 2% no leite) e Carvedilol (eliminado 

largamente no leite).  

b. Bloqueadores de canais de cálcio: Diltiazen, Nifedipina, Nicardipina e Verapamil. 

Associados a doses menores de 2% na criança. São considerados seguros.  

c. Inibidores da enzima conversora de angiotensina: Captopril e Enalapril são os mais 

usados. São pouco eliminados no leite e seguros em lactentes, mas recém-nascidos 

podem ter complicações como oligúria a convulsões. O estado hemodinâmico do 

RN deve ser levado em consideração antes de liberar a amamentação nas mulheres 

que necessitam do uso desses medicamentos.  

d. Bloqueadores dos receptores de angiotensina II (Losartana, Candesartana, 

Valsartana). Não há estudos 

e. Diuréticos: teoricamente podem reduzir o leite materno, mas são seguros para uso 

durante amamentação, principalmente no caso de haver edema. 

ANTIHIPERTENSIVOS NA AMAMENTAÇÃO 

Enalapril 5 a 40mg/dia – 2 tomadas em doses acima de 20mg/dia 

Captopril 25 a 50 mg/dia - de 1 a 2 tomadas dia 

Nifedipino 10 a 20 mg - 2 a 3 tomadas diárias 

Hidrocloratiazida 50mg/dia - 1 a 2 tomadas diárias (usar em baixa dose <50mg) 

Propanolol 120 a 250 mg/dia - 2 tomadas diárias 

Atensina 

(Clonidina) 

0,200mg a 0,600mg – 2-3 tomadas (deixar 0,100mg se necessário 

a cada 20 min., para os picos hipertensivos  - PAS maior ou igual 

a 180 e/ou PAD maior ou igual a 110)   
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1ª Metildopa 750mg/d – 2g/d 

2ª Nifedipina 30-120mg/dia 

3ª Hidralazina 50-200mg/dia 

< 34 semanas - conservadora 
34-38 semanas - obstétrica. 

> 38 semanas- interrupção (preferência via baixa) 

Interromper 38 semanas 

 
Encaminhar ao 

ambulatório 

Internar. 
Controlar pressão 

Avaliar uso de MgSo4 
Rotina de PE 

Corticoide de 24s até 36s6d 
 

HASC 
 

PA >140x90 mmHg + 
sinais de gravidade PA<140x 90 mmHg 

Paciente 
controlada 

< 34 semanas - conservadora 
34-37 semanas - obstétrica. 

> 37 semanas- interrupção (preferência via baixa) 

Interromper 37 semanas 

 
Encaminhar ao 

ambulatório 

Internar. 
Controlar pressão 

Avaliar uso de MgSo4 
Rotina de PE 

Corticoide de 24s até 36s6d 
 

HASG 
 

PA >140x90 mmHg + 
sinais de gravidade PA<140x 90 mmHg 

Paciente 
controlada 
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EXAMES LABORATORIAIS PARA PRÉ ECLAMPSIA - “ROTINA DE PE” 

HB e HT Ht>36% (maior gravidade)    

Plaquetas 150.000 (grave < 100,000)   

Creatinina >1.1mg% grave   

Enzimas hepáticas >40UI ( 2x o valor normal)     

Proteinúria   >2g/24h ou 2+fita (maior gravidade) ou relação 

proteína/creatinina urinária > 0,3 

 

INDICADORES DE INSTABILIDADE MATERNA 

Sinais de alteração neurológica Trombocitopenia <100.000/mm3 

PAM < 60mmhg Edema pulmonar 

Sintomas de iminência de eclâmpsia/ eclâmpsia. 

 

 

 

 

• Interromper com 37 semanas 
• Preferencia via baixa 

HASC SUPERPOSTA 
OU PE 

Estabilidade 
materna 

Instabilidade materna ou sinais 
de insficiência placentária ou 

redução do ILA/oligo  

Internar. 
Controlar pressão 

Avaliar uso de MgSo4 
Rotina de Pe 

Corticoide de 24 até 36s6d 

Interromper  com qualquer idade 
gestacional. 
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SINTOMAS DE IMINÊNCIA DE ECLÂMPSIA 

Neurológicos Cefaleia (frontal/occipital), tontura, torpor e alteração do 

comportamento 

Visuais Escotomas, visão turva, diplopia e até amaurose 

Gástricos Náusea, vômito, dor no hipocôndrio direito ou epigástrico 

 

CONDUTA NA ECLÂMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte imediato a vida 
(A,B,C,D): 

- Permeabilidade das vias 
aéreas. 

- Oxigênio terapia 
- Acesso venoso periférico. 
- Terapia anticonvulsivante 
Suporte imediato a vida 

(E): 
- Verificar nível de consciência 
- Ausculta cardio pulmonar 
- Avaliação obstétrica ( tônus, 

dinâmica, ausculta e toque) 

Medidas de suporte: 
- Oximetria de pulso 
- Sonda vesical de demora 
- Hidratação  cautelosa 
- Proteção gástrica 
- Prevenção de tromboembolismo  
- Monitoração hemodinâmica 
 

 Solicitação de exames: 
-  Hemograma com plaquetas. 
- Ureia, creatinina, coagulograma 
- TGO,TGP, DHL, bilirrubina 
- Ionograma. 
-  TC  e RNM (Alteração  

neurológica) 
 

Interrupção da gravidez: 
- Não deve ser imediata 

(estabilizar antes) 
- Indicação obstétrica. 
- Indução recomendada acima 

de 34 semanas. 
- <34 semanas: casaria se colo 

desfavorável.  

Terapia anticonvulsivante:  

Ataque: MgSo4 12 ml + 100 de SG  5% em 30 min 

Manutenção: MgSo4 24 ml + 500 de SG 5%  (28gts/min. ou 84ml/h em BIC) 

Gliconato de cálcio 10% na cabeceira do leito. 
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CAPÍTULO 08 - HIPERÊMESE GRAVÍDICA 

1. INTRODUÇÃO 

Náuseas e vômitos na gestação são muito frequentes, ocorrendo principalmente nas 

primeiras 20 semanas de gestação e com maior incidência entre a 10ª e 16ª semana. 

Geralmente têm resolução espontânea, porém podem evoluir associados a outros 

problemas, tais como desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, perda de peso maior 

do que 5% do peso pré gravídico, cetonúria, disfunção nutricional, metabólica, hepática 

e renal, hemorragia retiniana e distúrbios neurológicos (encefalopatia de Wernicke). O 

aparecimento desses sintomas caracteriza uma síndrome de apresentação clínica grave 

que requer hospitalização, denominada Hiperêmese Gravídica (HG).  

  

2. ETIOPATOGENIA         

          A patogênese das náuseas e dos vômitos não é totalmente esclarecida, sabe-se que 

é multifatorial e tem relação com alterações hormonais e metabólicas, tendo ainda grande 

influência dos aspectos psicossociais.  

Fisiologicamente, há redução do tônus e da motilidade gástrica, facilitando a 

passagem do conteúdo alimentar no sentido retrógrado, explicado pelo relaxamento do 

esfíncter gastroesofágico causado pelo aumento do estrógeno na gestação. O aumento de 

tal hormônio estimula a produção de óxido nítrico, promovendo o relaxamento da 

musculatura lisa, lentificação do trânsito intestinal e esvaziamento gástrico. 

Na gestação, a gonadotrofina coriônica humana (hCG) é o principal hormônio 

associado a hiperêmese gravídica. Nota-se que há uma estreita relação temporal do pico 

do hCG com a época de maior incidência dessa afecção, bem como com o 

desaparecimento dos sintomas, quando os níveis de hCG caem. Alguns mecanismos 

foram propostos para explicar essa associação: um deles afirma que tal hormônio estimula 

a secreção das glândulas do sistema digestório superior contrubuindo para o estímulo 

emético. Há ainda outra proposição que atribui o estímulo emético a estimulação da 

função tireoidiana, pelo hCG possuir estrutura molecular semelhante à do hormônio 

estimulante da tireoide (TSH). 

          Há situações em que encontramos níveis elevados de hCG associado a maior 

incidência da hiperêmese, como: gemelaridade (cinco vezes a mais), feto do sexo 

feminino (duas vezes a mais), trissomia do 21 e mola hidatiforme (8% a 23%). Ao 
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contrário do tabagismo, quando os níveis de hCG estão reduzidos, a incidência de 

hiperêmese é menor.  

  

3. QUADRO CLÍNICO 

A gestante pode apresentar: 

- Vômitos incoercíveis com evolução para o desequilíbrio ácido - básico e 

hidroeletrolítico; 

- Desidratação e perda de peso; 

- Desnutrição e deficiência vitamínica; 

- Alteração hepática, renal e cerebral; 

- Hemorragia retiniana; 

- Alucinações e Síndrome de Korsakoff; 

- Síndrome de Wernicke (confusão mental, alterações oculares e ataxia). 

 

FATORES QUE INTENSIFICAM A HIPERÊMESE GRAVÍTICA 

Trato gástrico intestinal: disfunção neuromuscular gástrica; 

Sistema vestibular: síndrome de Ménière, vertigem idiopática decorrentes da 

diminuição da osmolaridade plasmática no início da gestação; 

Sistema olfatório: os estrogênios levam a hiperacuidade do sistema olfatório causando 

aversão a certos odores e sabores durante este período; 

 

4. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico se dá pela clínica e apresentação da paciente, sendo importante 

excluir outros diagnósticos diferenciais que causem náuseas e vômitos como:  

- Doenças gastrointestinais: Gastroenterite, acalasia, hepatite, úlcera péptica duodenal, 

gastrite, pancreatite, apendicite; 

- Geniturinário: Pielonefrite, litíase renal, torção de anexo ovariano, degeneração de 

leiomioma, uremia; 

- Neurológico: tumor do SNC, lesão vestibular; 

- Endócrino: cetoacidose diabética, tireotoxicose, insuficiência adrenal, 

(hiperparatireoidismo) 

- Gestacional: pré - eclampsia 

- Psiquiátrico: estresse pós trauma, ansiedade, depressão; 

- Tóxico: intolerância ou tolerância a droga. 
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Com relação aos exames de investigação, podemos utilizá-los para afastar outros 

diagnósticos possíveis: 

 Exames hematológicos 

Hemograma, Eletrólitos, U, Cr, Glicemia, Cálcio, fosfato, magnésio, Enzimas 

hepáticas, Bilirrubinas, Amilase e lipase, TSH e T4livre, Toxicológico  

Exames urinários Exames de Imagem: Ultrassonografia 

Sumário de urina 

Urocultura 

Descartar doença trofoblástica gestacional, gestação 

múltipla, doenças hepáticas e das vias biliares 

 

5. TRATAMENTO 

O tratamento se baseia na minimização dos sintomas buscando garantir menor 

repercussão fetal possível. Realiza-se internação hospitalar com jejum de 24 a 48 horas, 

hidratação, terapia antiemético, correção de possíveis distúrbios hidroeletrolíticos. Ainda 

podemos citar terapias alternativas como: uso oral do gengibre, hipnose, acupuntura e 

psicoterapia. 

5.1. HIDRATAÇÃO 

A desidratação normalmente está presente, sendo necessária reposição volêmica 

intravenosa feita em geral com soro glicofisiológico, oferecendo aporte calórico além da 

hidratação. A avaliação da desidratação pode ser feita através da medição da diurese, se 

após reposição não houver débito urinário satisfatório pensar na possibilidade de necrose 

tubular aguda. 

5.2. CORREÇÃO DOS DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS E 

ACIDOBÁSICOS 

Vômitos persistentes geram depleção de íons importantes como cloro, sódio e 

potássio, gerando alcalose metabólica hipoclorêmica. A reposição deve priorizar portanto 

o cloreto de sódio. Caso haja depleção dos íons sódio e potássio, esses devem ser repostos.       

 

5.3. ANTIEMÉTICOS E SEDATIVOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DAS 

NÁUSEAS E VÔMITOS 
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MECANISMO DE AÇÃO FÁRMACO DOSE CATEGORIA NA FDA 

Vitamina do complexo B com ação como 
coenzima 

Piridoxina 10 a 25mg, 3 a 4 vezes ao dia A, considerar C caso dose 
acima da recomendação 

Antiemético com ação Anti-histamínica Dimenidrato 100mg VO até cada 6h; ou 50mg IM, até cada 
4h; ou 30mg IV até cada 4h 

B 

 Prometazina 25mg, VO a cada 4h; 50mg IM a cada 8h C 
 Meclizina 25mg VO a cada 6h B 
Antiemético com ação antagonista da 
dopamina 

Metoclopramida 
 

10mg VO a cada 8h; 10mg IV a cada 8h 
 

B 

Antiemético com ação antagonista no 
receptor de 5- hidroxitriptamina 

Ondasetrona 4mg IV a cada 12h; 
4mg VO ou SL a cada6h; casos refratários 
8mg VO a cada 6 ou 8h 

B 

Sedativo da classe dos benzodiazepínicos Diazepam 5mg VO a cada 8h; 10mg IV a cada 8h B/C 
Sedativo da classe das fenotiazinas Levopromazina 3mg (solução 4% -  gotas) VO a cada 8h 

 
B/C 

Corticosteroides Metilprednisoloa 16mg IV a cada 8h C 
Fonte: Tabela adaptada do Zugaib 2012
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HIPERÊMESE 
GRAVÍDICA

Nauseas e/ou 
vomitos na gravidez

Descartar outra 
causas

Se causa presente, 
tratar

Se causa ausente, 
orientações 

dietéticas e suporte 
emocional

Acompanhamento 
em pré natal se 
melhora clínica

Sem melhora clinica, tentar: 

Gengibre

Piridoxina

Persistem sem 
melhora?

Checar eletrólitos e 
corpos cetônicos

Normais

Dimenindrato VO e/ou 
Meclizina VO e/ou 

Metoclopramida VO 
e/ou Prometazina

Anormais

Internação hospitalar 
Hidratação venosa 

Reposição de eletrolitos 
Antieméticos EV 

Metilprednisolona EV

Avaliação materno-
fetal Considerar 

nutrição parenteral
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CAPÍTULO 09 – GRAVIDEZ MÚLTIPLA 

1. INTRODUÇÃO 

Gestação múltipla ou gemelar é a presença simultânea de dois ou mais conceptos 

no útero materno ou fora dele. No Brasil não há estimativas oficiais sobre a taxa de 

natalidade de gêmeos MZ e DZ. Dados de estatísticas vitais, disponíveis no DATASUS, 

mostram que no ano de 2016 nasceram vivos 59.026 pares de gêmeos e múltiplos no país. 

Desse total, 57541 pares de gêmeos, representando cerca de 17%  de todos os nascimentos 

e 1.485 trigêmeos e outras ordens de múltiplos, representando 0,05% de todos os 

nascimentos.  

Pode ser classificada em: 

 

 

a. ZIGOTIA: refere-se ao número de óvulos fecundados:  

- Monozigóticos (MZ): a origem dos gêmeos é de um mesmo ovo  

- Dizigóticos (DZ): a origem dos gêmeos é de ovos diferentes  

b.  CORIONIA (Placentação): refere-se ao número de placentas:  

- Monocoriônica: gestação onde os fetos dividem a mesma placenta  

- Dicoriônica: gestação onde os fetos possuem placentas diferentes.  

MONOZIGÓTICA

MONOCORIÔNICA

DIAMNIÓTICA

(divisão entre 4º e 8º dia)
MONOAMNIÓTICA 

(divisão entre 9º e 12º dia)

GEMELARIDADE 
IMPERFECTA 

(divisão entre 13º e 15º dia) 

DICORIÔNICA

(divisão do ovo até o 3º dia)

DIAMNIÓTICA
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c.  AMNIONIA: refere-se ao número de cavidades amnióticas (bolsas):  

- Monoamniótica: os fetos dividem a mesma cavidade amniótica  

- Diamniótica: cada feto possui o seu próprio âmnio.  

Toda gestação dicoriônica é diamniótica. Como nem toda gestação monozigótica 

é monocoriônica, o que define a corionicidade e o número de âmnios é o período em que 

ocorre a divisão do ovo. 

2. FATORES DE RISCO 

A incidência natural das gestações múltiplas monozigóticas não parece depender de 

fatores de risco, pois se mantém constante porém as dizigóticas apresentam fatores 

predisponentes, como: 

- Idade materna (pico entre 35 – 39 anos) 

- História familiar materna 

- Peso materno: IMC > 30 Kg/m² 

- Altura materna > 1,64m 

- Maior paridade 

- Raça negra 

- Uso de medicações indutoras da ovulação 

- Fatores genéticos 

- Fatores nutricionais 

3. DIAGNÓSTICO 

 A gestação gemelar está associada a taxas mais elevadas de quase todas as 

complicações potenciais da gravidez, com exceção da gravidez pós-termo e 

macrossomia. O risco mais grave é o parto prematuro espontâneo, que desempenha um 

papel importante no aumento da mortalidade perinatal e da morbidade a curto e longo 

prazo observada nesses bebês. Taxas mais altas de restrição do crescimento fetal e 

anomalias congênitas também contribuem para o resultado adverso em nascimentos de 



 

79 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

gêmeos. Além disso, os gêmeos monocoriônicos correm o risco de complicações únicas 

dessas gestações, como a síndrome da transfusão gemelar, que pode ser letal ou estar 

associada à morbidade grave. 

A história familiar ou pessoal de gestação gemelar, o tratamento prévio para 

fertilidade ou ainda o tamanho uterino maior que o esperado para a idade gestacional, são 

informações colhidas durante a anamnese dessa paciente que podem sugerir a gestação 

múltipla. 

O exame ultrassonográfico é o único método seguro e confiável para o diagnóstico 

definitivo da gestação gemelar. A avaliação ultrassonográfica precoce também fornece 

estimativa precisa da idade gestacional, que é importante em todas as gestações, mas 

particularmente importante no manejo de gestações gemelares devido à maior frequência 

de parto pré-termo planejado, medicamente indicado e espontâneo, e desafios no 

diagnóstico de restrição de crescimento. Além disso, a corionicidade e a amnionicidade 

podem ser determinadas pelo exame ultrassonográfico. 

O tempo ideal para a realização do exame ultrassonográfico é no primeiro trimestre 

após 7 semanas (sensibilidade ≥98%), com acurácia menor, mas aceitável, no segundo 

trimestre precoce (sensibilidade ≥ 90%).  A avaliação ultrassonográfica das membranas 

fetais é mais difícil e menos precisa no terceiro trimestre, especialmente no cenário de 

oligoidrâmnio. 

A identificação de duas placentas separadas é um indicador altamente confiável de 

gêmeos dicoriônicos. Este indicador é geralmente útil apenas no início da gravidez, uma 

vez que placentas separadas frequentemente aparecem fundidas mais tarde na gestação 

A membrana entre os gêneros está ausente em uma gravidez 

gemelar monocoriônica / monoamniótica.  Uma membrana entre os gêmeos com o sinal 

"T" indica uma placenta monocoriônica / diamniótica . Este sinal refere-se à aparência da 

fina membrana entre o fetos composta por dois âmnions quando se projeta da placenta 

em um ângulo de 90 graus. 

Uma membrana entre os gêmeos com o sinal de "pico duplo" ou "lambda" indica 

gêmeos dicoriônicos. O pico duplo ou sinal lambda refere-se a uma projeção triangular 

de tecido que se estende entre as camadas da membrana entrelaçada a partir de uma 
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placenta dicoriônica fundida. Ele é melhor visto em 10 a 14 semanas, torna-se menos 

proeminente após 20 semanas de gestação e pode desaparecer. 

Após o primeiro trimestre, a identificação de fetos de sexo diferente é um meio 

altamente confiável de confirmar uma gravidez dicoriônica 

 
Sinal do Lâmbda                                             Sinal do T 
 

 É importante usar uma estratégia consistente para identificar e rotular cada exame 

no segundo e terceiro trimestres. Isso é relativamente fácil de fazer quando os gêmeos são 

de sexos diferentes. Em gêmeos do mesmo sexo, cada gêmeo é identificado com base em 

sua orientação em relação ao outro gêmeo: lateral esquerda ou direita para gêmeos 

posicionados lado a lado e superior (fundo) ou inferior (cervical) para gêmeos 

posicionados verticalmente.  A documentação dos locais de implantação placentária 

(anterior, posterior, lateral) e dos locais e tipos de inserção da medula placentária (por 

exemplo, marginal versus central; normal versus velamento) também é útil. 

4. ACOMPANHAMENTO 

a. Consultas pré-natais em serviço de alto risco: 

- 4/4 semanas até a 30ª semana 

- 2/2 semanas entre a 30ª e 34ª semana 

- Semanalmente a partir da 34ª semana 

b. Ultrassonografias: 

- Dicoriônica/Diamniótica:  4/4 semanas a partir da 24ª - 26ª semana 

- Monocoriônica/Diamniótica: 2/2 semanas a partir da 16ª semana 

- Monocoriônica/ Monoamniótica: intervalo de 1-2 semanas a partir da 16ª semana 
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c. Indicações de internamento específicas da gravidez gemelar: 

- Modificação do colo uterino ou trabalho de parto prematuro antes da 34ª semana 

- Alterações do crescimento ou da vitalidade fetal (incompatibilidade de peso entre os 

fetos, ou de ILA) 

- Óbito de um dos gêmeos após a 24ª semana 

5. COMPLICAÇÕES 

5.1. RISCOS E COMPLICAÇÕES MATERNAS 

Embora as mulheres portadoras de gêmeos tenham maior risco de desfechos 

adversos do que as mulheres portadoras de gravidez única, a corionicidade não parece 

afetar esse risco. 

a. Alterações hemodinâmicas - A gestação gemelar resulta em maiores alterações 

hemodinâmicas maternas do que na gestação única. As mulheres portadoras de 

gêmeos têm um débito cardíaco 20% maior e um aumento de 10 a 20% no volume 

plasmático do que as mulheres com gestação única, o que aumenta o risco de 

edema pulmonar quando outros fatores de risco também estão presentes. A 

anemia fisiológica é comum, embora a massa de células vermelhas aumente mais 

na gestação gemelar do que na gestação única. 

b. Hipertensão gestacional e pré - eclâmpsia - A hipertensão gestacional e a pré-

eclâmpsia são mais comuns em mulheres com gêmeos. A pré-eclâmpsia grave 

precoce e a síndrome HELLP (hemólise, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas 

baixas) tenderam a ocorrer mais frequentemente em gestações múltiplas. A 

zigosidade e corionicidade não parecem impactar o risco de pré-eclâmpsia em 

gestações gemelares. O diagnóstico, o manejo e o curso da pré-

eclâmpsia/ hipertensão gestacional geralmente não são afetados pela gestação 

múltipla. 

c. A diabetes gestacional - Se diabetes gestacional é mais comum em gestações 

gemelares é clara. Diagnóstico e tratamento são semelhantes aos da gestação 

única. 

d. Fígado gorduroso agudo – Apesar de raro, ocorre mais frequentemente em 

gestações múltiplas do que em gestações únicas. 
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e. Outros - Outros distúrbios maternos observados mais frequentemente em 

mulheres com gestações múltiplas incluem colestase intra-hepática da gravidez, 

anemia ferropriva, hiperemese gravídica, amniorrexe prematura, parto prematuro, 

abortamento, descolamento prematuro de placenta e tromboembolismo. O 

aumento do risco de trombose relaciona-se, pelo menos em parte, com o aumento 

da prevalência de parto cesáreo e repouso no leito nessas gestações.  

5.2 COMPLICAÇÕES FETAIS 

As gestações gemelares, independente da classificação,  têm taxas mais altas de 

complicações fetais, exceto macrossomia e pós-termo, como as descritas abaixo: 

a. Anomalias congênitas 

b. Parto prematuro 

c. Restrição do crescimento fetal seletiva - restrição de crescimento seletivo é 

definido como o peso estimado de um feto abaixo do percentil 10 ou discordância 

em pesos individuais estimados maior do que 20% ([Peso do maior feto – Peso do 

menor feto]/ Peso do maior feto x 100 ).  

- Em gestações dicoriônicas, o estudo Doppler deve ser realizado a cada 2 semanas, 

dependendo da gravidade de cada caso. Como existe separação entre a circulação dos 

fetos, a gestação pode ser acompanhada semelhantemente a uma gestação única com 

Crescimento intrauterino restrito.  

- Em gestações monocoriônicas, o estudo Doppler deve ser realizado a cada semana. O 

momento do parto deve ser decidido com base no bem-estar fetal, no intervalo de 

crescimento no perfil biofísico fetal, no Doppler da artéria umbilical e do ducto venoso. 

d. Morte fetal única - O risco de morte fetal em gêmeos monocoriônicos excede o 

dos gêmeos dicoriônicos. A morte de um único feto na gestação monocoriônica 

pode causar morbidade ou mortalidade no co-gêmeo devido à sua circulação 

placentária compartilhada. O gêmeo vivo comporta-se como doador e passa por 

um processo de exsanguíneo-transfusão, ocorrendo hipotensão aguda e anemia 

grave podendo resultar em morte do segundo gemelar. Na gestação dicoriônica 

esse risco é menor.  



 

83 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

Apesar do risco de morbimortalidade ser considerável na gestação monocoriônica, 

não existe indicação formal para interrupção precoce da gravidez apenas pela morte uni 

fetal. 

5.3 COMPLICAÇÕES FETAIS EM GÊMEOS MONOCORIÔNICOS  

  As seguintes complicações fetais são particularmente preocupantes nas gestações 

gemelares monocoriônicas: 

a. Síndrome de transfusão feto-fetal (STFF) - É um distúrbio potencialmente letal 

que se desenvolve em 10 a 15% dos gêmeos monocoriônicos, principalmente 

diamnióticos.  Caracteriza-se pela passagem desproporcional de fluxo sanguíneo 

de um feto (doador) para o outro (receptor) por meio de anastomoses vasculares 

placentárias (shunts arteriovenosos). O diagnóstico consiste na diferença 

significativa de líquido amniótico entre os fetos. O maior bolsão do gêmeo doador 

é < 2 (oligoâmnio) e o receptor tem um maior bolsão de > 8 ou 10 (dependendo 

da idade gestacional). 

Quando diagnosticado no termo ou próximo ao termo, o tratamento de escolha é a 

interrupção antecipada da gestação, preferencialmente por via alta. Quando identificado 

em fetos pré-termo outros tratamentos podem ser realizados no intuito de prolongar um 

pouco mais a gestação e evitar a prematuridade, como fotocoagulação ou amniodrenagem 

com septostomia. 

b. Sequência de anemia-policitemia gemelar (TAPS) - TAPS é uma variante do 

STFF na qual um gêmeo é anêmico e o outro gêmeo é policitêmico, mas sem 

discordância do volume do líquido amniótico. O diagnóstico pré-natal é baseado 

no pico sistólico da artéria cerebral (VCM-MCA)> 1,5 múltiplos de mediana 

(MoM) em um gêmeo e <0,8 MoM no outro gêmeo. O desequilíbrio no shunt 

celular é causado por minúsculos vasos anastomóticos na periferia da placenta. 

c. Seqüência de perfusão arterial invertida de gêmeos (TRAP) - TRAP é uma 

complicação rara de gêmeos monocoriônicos em que um gêmeo vivo perfunde 

um gêmeo não-vivo (acardíaco) através de canais vasculares patentes.  

d. Anomalias congênitas - Gêmeos monocoriônicos têm uma taxa maior de 

anomalias congênitas do que gêmeos dicoriônicos e únicos. As anomalias têm 

uma alta taxa de concordância, mas podem ser discordantes. 
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5.4 COMPLICAÇÕES FETAIS EM GÊMEOS MONOAMNIÓTICOS 

 As seguintes complicações fetais são particularmente preocupantes em gestações 

gemelares monoamniotas: 

a. Emaranhamento do cordão entrelaçado  

b. Gemelaridade imperfeita - Os gêmeos siameses são classificados de acordo com 

o local anatômico da união com o sufixo "pagus" (por exemplo, toracópago). Os 

achados no ultrassom incluem monoamnionicidade, pele contígua, órgãos 

compartilhados, gêmeos que permanecem na mesma orientação um do outro, 

escoliose fetal, posicionamento incomum do membro e mais de três vasos no 

cordão. Defeitos congênitos associados não relacionados à área de fusão são 

comuns, assim como a morte fetal. A ultrassonografia detalhada e a 

ecocardiografia, possivelmente com ressonância magnética adicional, são 

essenciais para determinar a extensão da deformidade, para aconselhar os pais 

sobre o prognóstico e para se preparar para o possível tratamento cirúrgico pós-

natal. A oferta de bebês potencialmente viáveis é sempre por cesariana.  

6. INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO 

O melhor momento para o parto de gestações gemelares depende da corionicidade 

e da amniocidade, mas aproximadamente 60% dessas gestações evoluem para parto 

espontâneo antes de 37 semanas. 

Como não existem estudos elegíveis para avaliar o melhor momento do parto para 

as diversas formas de gestações gemelares, essa decisão é fundamentada em consenso 

de especialistas e deve levar em consideração as condições da unidade neonatal local. 

Na presença de complicações o momento da interrupção segue os protocolos 

específicos de cada condição (pré-eclâmpsia, corioamnionite...)  

A via de perto mais usada nas gestações gemelares é a Cesariana, pela grande 

preocupação quanto o nascimento do segundo feto. Apesar da inquietação da equipe 

quanto o a via de parto Transpélvica, esta pode ser usada em gestações diamnióticas 

desde que o primeiro gemelar seja cefálico, assim como nas gestações únicas.  

GESTAÇÃO GEMELAR NÃO COMPLICADA IDADE GESTACIONAL 

Monocoriônica/ monoamniótica 34 semanas 
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Monocoriônica/ diamniótica 37 semanas 

Dicoriônica/ diamniótica 38 semanas 
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ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL 

Consultas pré-natais em serviço de alto risco: 

 4/4 semanas até a 30ª semana 
 2/2 semanas entre a 30ª e 34ª semana 
 Semanalmente a partir da 34ª semana 

Ultrassonografias: 

 Dicoriônica/Diamniótica:  4/4 semanas a partir da 24ª - 26ª semana 
 Monocoriônica/Diamniótica: 2/2 semanas a partir da 16ª semana 
 Monocoriônica/ Monoamniótica: intervalo de 1-2 semanas a partir da 16ª 

semana 

Indicações de internamento específicas da gravidez gemelar: 

 Modificação do colo uterino ou trabalho de parto prematuro antes da 34ª semana 
 Alterações do crescimento ou da vitalidade fetal (incompatibilidade de peso 

entre os fetos, ou de ILA) 
 Óbito de um dos gêmeos após a 24ª semana 

 

CIUR NA GESTAÇÃO GEMELAR: 

Em gestações dicoriônicas, o estudo Doppler deve ser realizado a cada 2 semanas, 
dependendo da gravidade de cada caso. Como existe separação entre a circulação dos 
fetos, a gestação pode ser acompanhada semelhantemente a uma gestação única com 
Crescimento intrauterino restrito.  

Em gestações monocoriônicas, o estudo Doppler deve ser realizado a cada semana. 
O momento do parto deve ser decidido com base no bem-estar fetal, no intervalo de 
crescimento no perfil biofísico fetal, no Doppler da artéria umbilical e do ducto venoso. 

 

GESTAÇÃO GEMELAR NÃO COMPLICADA IDADE GESTACIONAL 
Monocoriônica/ monoamniótica 34 semanas 

Monocoriônica/ diamniótica 37 semanas 
Dicoriônica/ diamniótica 38 semanas 
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CAPÍTULO 10 - DISTÚRBIOS DO LÍQUIDO AMNIÓTICO  

1. INTRODUÇÃO  

O líquido amniótico (LA) torna possíveis a movimentação e o crescimento fetal, além 

de servir como proteção para o concepto. Sua produção e os mecanismos de clearance 

variam com o decorrer da gestação. As alterações são tipicamente diagnosticadas por 

exame ultrassonográfico e pode ser descrito qualitativamente - normal, reduzido, 

aumentado - ou quantitativamente - avaliação do Índice de Líquido Amniótico (ILA) -.        

O volume do líquido amniótico varia com a idade gestacional: 

- A partir de 20ª semana: volume de aproximadamente 500mL 

- No início do 3º trimestre: volume médio de 700mL 

- Metade do 3º trimestre: aumento progressivo para 1.000mL 

- Final da gestação: entre 800-900mL 

  

2. OLIGOÂMNIO  

Refere-se à redução do volume de líquido amniótico que varia em função da idade 

gestacional. Tal condição clínica poderá levar à deformação fetal, compressão do cordão 

umbilical e morte.         Ocorre em 0,5% a 5% das gestações e tem taxa de incidência 

influenciada por variações nos critérios diagnósticos entre as diversas populações (alto 

risco ou baixo risco). Representa uma complicação importante da gestação, acarretando 

expressivo aumento da morbimortalidade. As principais causas são malformações, 

doenças maternas, insuficiência uteroplacentário e idiopático que variam de acordo com 

a idade gestacional:  

- Primeiro Trimestre: etiologia muitas vezes incerta 

- Segundo Trimestre: distúrbios renais intrínsecos (doença renal cística), lesões 

obstrutivas do trato urinário inferior, fatores maternos placentários, ruptura das 

membranas fetais; amniorrexe prematura, idiopático, uso de medicações (IECA, 

inibidores das prostaglandinas), HASC, pré-eclâmpsia, SAAF, síndrome de regressão 

caudal, doenças genéticas, gestação gemelar  

- Terceiro Trimestre: CIUR, HASC, diabetes com vasculopatias, pré-eclâmpsia, 

amniorrexe prematura, pós termo, gestações gemelares, óbito fetal recente, doenças do 

colágeno 
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Amniorrexe prematura constitui importante diagnóstico diferencial de 

oligoâmnio, devendo ser afastada em todas as pacientes, principalmente se há história 

clássica.  

2.1. DIAGNÓSTICO  

Quando não há aumento da altura de fundo uterino ou quando altura abaixo do 

esperado para a idade gestacional. À palpação percebe-se aumento da sensibilidade 

uterina e as partes fetais que são facilmente reconhecíveis. Ausculta fetal é fácil e podem 

ocorrer desacelerações. É imprescindível complementá-lo com a ultrassonografia.  

2.1.1. DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO  

- Medida do Maior Bolsão: mensuração dos diâmetros do maior bolsão livre de LA. Uma 

medida menor que 2cm caracteriza oligoâmnio.  Embora muito popular, a medida do 

maior bolsão é falha, podendo existir oligoâmnio com maior bolsão normal e LA normal 

com diâmetro do maior bolsão < 2cm.  

- ILA: determinado pela soma dos valores dos quatro bolsões. Valores menores ou iguais 

a 5 caracterizam oligoâmnio.   

Interpretação Clínica do ILA 

Medida (cm) Diagnóstico 

≤5cm Oligoâmnio 

5cm-24cm Normoâmnio 

≥24cm Polidrâmnio 

 

Valores entre 5cm e 8cm são considerados limítrofes e devem ser confirmados e 

interpretados à luz de outros achados clínicos.   Valores acima de 18cm e abaixo de 24cm 

são considerados aumentados, mas não indicativo de polidrâmnio.   

- Determinação do volume do maior bolsão: cálculo do volume do maior bolsão que não 

contenha cordão umbilical ou partes fetais a partir da multiplicação de seus diâmetros 

vertical e horizontal. Tal mensuração não é tão comum.  

2.2. CONDUTA  

2.2.1. SEGUNDO TRIMESTRE (ATÉ 28 SEMANAS)       

Passo a passo do tratamento durante o segundo trimestre é descrito abaixo? 

a. Afastar amniorrexe prematura, infecções maternas ou uso de medicações 

b. Descartar anomalias congênitas: USG morfológica (rastrear principalmente 

patologias do trato urinário)/ Estudo genético fetal por meio de cordocentese 

(determinar cariótipo); Detecção de infecções congênitas (sorologias maternas para 
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rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e herpes vírus (TORCH)) e avaliação de 

PCR; Ecografia fetal 

c. Pesquisar circulação uteroplacentária: Dopplerfluxometria das artérias uterinas; 

estudo dopplerfluxométrico da circulação fetal (artérias umbilicais e cerebral média;  

d. Tratamento específico da etiologia do oligoâmnio, se possível: avaliação da função 

renal e terapia renal intraútero nos casos de uropatias obstrutivas e síndrome 

transfusor-transfundido (laser); tratamento medicamentoso da patologia cardíaca 

fetal; 

e. Prevenção da Hipoplasia Pulmonar (ainda muito discutido): amnioinfusao tem 

indicação precisa, porém tem valor controverso na prevenção da hipoplasia. Seriam 

necessárias várias infusões para evitar a manutenção do oligoâmnio a longo prazo o 

que aumentaria risco de infecções; hidratação materna com ingesta oral de 2L de água 

diariamente é benéfica o que pode aumentar a perfusão uteroplacentária e agir 

positivamente no ILA, se comparada à conduta expectante 

f. Idiopático: conduta semelhante a do terceiro trimestre que consiste em monitoramento 

até obtenção da maturidade pulmonar ou intercorrência de sofrimento fetal; 

 

2.2.2. TERCEIRO TRIMESTRE (GESTAÇÕES A TERMO) 

 Principal causa é a insuficiência uteroplacentária o que pode ocasionar 

compressões funiculares levando à frequência cardíaca fetal não tranquilizadora;  

- Avaliação morfológica fetal pela USG, incluindo ecografia fetal 

- Provas de vitalidade fetal – rastrear sofrimento fetal crônico: perfil biofísico fetal, 

cardiotocografia, dopplerfluxometria  

- Interrupção da gestação pela via que for considerada conveniente de acordo com 

condições cervicais e vitalidade fetal;  

O momento do parto deve levar em consideração a associação ou não com CIUR, 

pré-eclâmpsia, trombofilias, diabetes, anormalidade fetais ou outras patologias. Em casos 

de oligoâmnio idiopático, a maioria das evidências é decorrente de estudos observacionais 

e conclui que a gestação pode atingir 37 a 38 semanas ou ser interrompida após 

comprovada maturidade fetal (idade gestacional confiável > 36 semanas e/ou uso de 

corticoide.   
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Via de parto em pacientes com oligoâmnio 

Cesariana Parto normal 
ILA <3cm (oligoâmnio grave) ILA entre 3cm e 5cm 
Sofrimento fetal (alterações das provas 
de vitalidade fetal anteparto): PBF 
insatisfatório, CTG alterada, ou 
dopplerfluxometria com aumento da 
resistência, diástole zero ou reversa 

Vitalidade fetal satisfatória 
 

Bishop desfavorável mesmo após 
preparo cervical 

Colo favorável ou Bishop favorável após 
preparo cervical 

Impossibilidade de monitorar 
adequadamente a frequência cardíaca 
fetal durante o parto 
 

Monitoramento fetal cuidadoso 
durante o trabalho de parto (pode-se 
realizar monitoramento continuo ou 
amnioinfusão transcervical nos casos se 
BCF não tranquilizador) 

 

Idade gestacional abaixo de 32 semanas 

- Conduta semelhante ao oligoâmnio presente em gestações no segundo trimestre 

- Maturidade pulmonar: administrar corticoide com 34s e considerar dose de resgate se 

gestação progredir 

-Se insuficiência placentária: avaliar vitalidade fetal e tratamento específico das 

complicações maternas;  

Idade gestacional entre 32 e 36 semanas 

-Excluir amniorrexe 

-USG morfológica 

-Ecografia fetal 

-Monitoramento do crescimento fetal (biometria seriada) 

-Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, dopplerfluxometria, perfil biofísico 

fetal 

-Tratamento específico das complicações maternas associadas (pré eclâmpsia, diabetes, 

infecções maternas) 

-Maturidade pulmonar: administrar corticoide 

Oligoâmnio em gestações pós-termo 

-Interrupção imediata: prognóstico pior 

-As provas de vitalidade são indicadas para definir via de parto de acordo com a 

resposta fetal 

-A via de parto é definida de acordo com a tabela descrita acima 
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3. POLIDRÂMNIO  

Consiste no aumento da quantidade do LA classicamente definido como mais de 

2.000mL, embora se saiba que a quantidade normal varia em função da idade gestacional. 

As repercussões clínicas geralmente aparecem quando o volume de LA ultrapassa 

3.000mL.          Tem taxa de incidência de 1 a 2% na população obstétrica em geral. O 

polidrâmnio pode estar relacionado a outras condições clinicas que comprometem o 

desfecho da gestação, como diabetes e macrossomia fetal, anomalias fetais e infecções 

congênitas.    

3.1. CAUSAS 

As principais causas são idiopáticas, diabetes mellitus, anomalias congênitas 

estruturais  - SNC (anencefalia, hidrocefalia, microcefalia, distúrbios do tubo neural; trato 

gastrointestinal),  atresia de esôfago, estômago, duodeno e de jejuno-íleo, onfalocele, 

hérnia diafragmática, sistema cardiovascular (arritmias cardíacas), trato geniturinário 

(displasias policísticas, tumores renais) e aparelho respiratório (hipoplasia pulmonar),  

Também podemos estar relacionado trissomias (síndrome de Down, trissomias do 13 

e 18), síndrome transfusor transfundido, infecções congênitas, DHPN  

3.2. DIAGNÓSTICO  

3.2.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Algumas características podem ser observadas, como: 

- Tamanho do fundo do útero maior que o esperado para idade gestacional 

-  Aumento exagerado da circunferência abdominal 

-Dificuldade de palpação das partes fetais com sensação palpatória de muito líquido 

- Dificuldade na ausculta dos batimentos cardíacos fetais 

- Possibilidade de cervicodilatação precoce 

Lembrar do diagnóstico diferencial com gemelaridade e macrossomia fetal, ascite 

materna, cisto ovariano e leiomioma uterino.   

3.2.2. DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR  

No USG são observados os seguintes parâmetros:  

- Medida do maior bolsão > ou igual a 8cm 

- Índice do líquido amniótico > ou igual a 24cm;  

Através do USG pode-se classificar:  

- Quanto à intensidade:  

LEVE: maior bolsão entre 8 e 12cm 

MODERADO: maior bolsão de 12 a 16cm 
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GRAVE: maior bolsão > 16cm 

- Quanto à evolução:  

AGUDO: evolução em poucos dias, muitas vezes até em 24h. Raro, porém mais 

comum no segundo trimestre da gestação 

CRÔNICO: evolução lenta, em geral durante o terceiro trimestre 

O USG morfológica também é utilizado na propedêutica complementar para 

determinar se anomalias fetais ou hidropsia fetal estão presentes. Outros exames para 

ajudar no diagnóstico etiológico podem incluir triagem para DMG, sorologias maternas 

para sífilis, herpes-vírus, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola. Exames para avaliação 

fetal como amniocentese, cordiocentese, teste de hemorragia fetal se houver suspeita de 

anemia fetal e ecografia fetal devem ser considerados caso a caso.  

 

3.3. TRATATAMENTO 

Depende basicamente de 3 fatores: etiologia, idade gestacional e presença ou não 

de sintomatologia.  

3.3.1. GESTANTE ASSINTOMÁTICA – CONDUTA CONSERVADORA  

- Acompanhamento ambulatorial com ultrassonografias regulares (avaliação do PBF) a 

cada 1 a 2 semanas até 37 semanas, e depois semanalmente até o parto 

- Repouso relativo 

- Considerar uso de corticoide para amadurecimento pulmonar 

- Monitorar contratilidade uterina 

- Inibir TPP se não existir malformações fetais incompatíveis coma vida 

- Aguardar trabalho de parto espontâneo a termo, se as condições maternas estiverem 

estáveis  

3.3.2. GESTANTE SINTOMÁTICA/ POLIDRÂMNIO DE GRANDE 

VOLUME – CONDUTA ATIVA  

- Hospitalização é necessária em caso de dor abdominal e desconforto respiratório 

importante 

-Interrupção da gestação com 37 semanas para minimizar risco de prolapso de cordão 

umbilical 

- Amniocentese evacuadora ou descompressiva: velocidade de retirada lenta e gradual, 

200 a 500ml/hora, e não ultrapassar mais que 3L a cada punção, para evitar síndrome de 

descompressão. Complicações: desencadear TPP, infecção ovular, DPPNI, amniorrexe 

prematura e lesão fetal 
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- Realizar corticoide antes da amniocentese visto que pode desencadear trabalho 

de parto prematuro 

-Se a paciente apresentar contrações uterinas durante ou após amniocentese 

poderá utilizar tocolíticos 

- Indometacina: inibe a síntese de prostaglandinas, diminuindo diurese fetal, aumentando 

a reabsorção de líquido pulmonar fetal. Deve ser usada em gestações abaixo de 32 

semanas e pode ser utilizada como terapia complementar à amniocentese evacuadora 

visando manter o volume do líquido amniótico normal (evitando amniocenteses 

repetidas). Complicações: constrição do ducto arterioso principalmente (quanto mais 

avançada for a idade gestacional, maior o risco de fechamento do ducto), enterocolite 

necrosante do recém-nascido, disfunção plaquetária e fenômenos hemorrágicos,  

- Dose: 25 mg 4x dia e se em 2 a dias não houver redução do LA, aumentar dose 

para 2 a 3 mg/kg/dia. Manter tratamento por no máximo 5 dias 

- Avaliar volume do líquido amniótico semanalmente; ;  

3.3.3. VIA DE PARTO  

 A escolha da via de parto é obstétrica e o trabalho de parto pode ser desencadeado 

espontaneamente ou induzido de acordo com as condições cervicais e clínicas maternas. 

É válido ressaltar a importância da monitorização de vitalidade fetal intraparto e correção 

dos distúrbios de contratilidade, caso a opção escolhida seja o parto vaginal.  

No caso de parto normal, deve-se considerar:  

- Se polidrâmnio grave: esvaziamento abdominal antes da indução do trabalho de parto 

(amniotomia implica esvaziamento muito rápido e aumento da chance de DPPNI ou 

prolapso de cordão) 

- Leves a moderados: amniotomia após encaixe cefálico (manter os dedos em contato com 

o local de rotura a fim de tentar controlar a velocidade de escoamento do líquido) 

  No caso de parto cesariano, deve-se:  

- Aguardar escoamento lento do LA antes de divulsão dos bordos da histerotomia 
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Interpretação Clínica do ILA  

Medida (cm)  Diagnóstico  

Menor ou igual a 5 cm  OLIGOÂMNIO  

Entre 5 cm e 8 cm  LA REDUZIDO  
8 cm e 18 cm  NORMOÂMNIO  

Acima de 18 cm e Abaixo de 24 cm  LA AUMENTADO 

Maior ou Igual a 24 cm  POLIDRÂMNIO  
  

    
INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DO MAIOR BOLSÃO 

Medida (cm) Diagnóstico 

Abaixo de 2 cm OLIGOÂMNIO 

Entre 2 cm e 8 cm NORMOÂMNIO 

 

VIA DE PARTO EM PACIENTES COM OLIGOÂMNIO  

CESARIANA  PARTO NORMAL  

ILA < 3cm (OLIGOÂMNIO SEVERO)  ILA entre 3cm e 5cm  

Sofrimento fetal (alterações das provas de 
vitalidade fetal anteparto): PBF insatisfatório, 

CTG alterada, ou dopplerfluxometria com 
aumento da resistência, diástole zero ou reversa 

Vitalidade fetal satisfatória  

Bishop desfavorável mesmo após preparo cervical  Colo favorável ou Bishop favorável 
após preparo cervical  

Impossibilidade de monitorar adequadamente a 
frequência cardíaca fetal durante o parto  

Monitoramento fetal cuidadoso durante 
o trabalho de parto  
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 CONSIDERAÇÕES: O momento do parto deve levar em consideração a associação 
ou não com CIUR, pré-eclâmpsia, trombofilias, diabetes, anormalidade fetais ou outras 
patologias.          

 

  

• 8< MAIOR BOLSÃO ≤ 16
POLIDRÂMNIO 

LEVE-MODERADO

GESTANTE 
ASSINTOM[ATICA

• USG cada 1-2 sem até 37 sem.
• USG 1x/sem > 37 sem
• Repouso relativo
• Fazer CE

CONDUTA 
CONSERVADORA

• Aguardar trabalho de parto espontâneo a 
termo se boas condições materno fetaisPARTO
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*INDOMETACINA: 

Dose: 25 mg 6/6h  

Se não houver redução do LA com 48h  aumentar para 2-3mg/kg/dia 

 Manter por 5 dias no máximo 

 Descontinuar após 32 sem  

 Principal complicação: constrição do ducto arterioso 

 

POLIDRÂMNIO 
GRAVE (MB>16cm)

< 32 
sem

Amniocentese 
evacuadora + 

Indometacina* 
(avaliar volume 

LA 
semanalmente)

CE antes da 
amniocentese

>32 
sem

Amniocentese 
evacuadora (avaliar 

volume LA 
semanalmente)

CE

>34 SEM 

Se sintomas graves 
persistirem e não houver 

resposta a terapia

Não usar Indometacina*

Interrupção da gravidez
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CAPÍTULO 11 - AMNIORREXE PREMATURA 

1. INTRODUÇÃO 

A amniorrexe prematura consiste na rotura das membranas ovulares antes do 

início do trabalho de parto, quando ocorre antes de 37 semanas é definida como 

amniorrexe prematura pré-termo, sendo responsável por um terço dos partos prematuros 

em todo o mundo.  

A patogênese da rotura espontânea das membranas não é completamente 

compreendida. A força e integridade das membranas fetais derivam das proteínas da 

membrana extracelular, incluindo colágenos, fibronectina e laminina. Existem proteases 

conhecidas como metaloproteases de matriz (MMPs) que diminuem a força da membrana 

através da degradação do colágeno e inibidores teciduais dessas MMPs, conhecidos como 

TIMMPs que ao se ligarem às MMPs, inibem a proteólise, ajudando na manutenção da 

integridade da membrana. Uma variedade de eventos patológicos - infecção, inflamação, 

estresse mecânico ou sangramentos - podem interromper este e outros processos 

homeostáticos e iniciar uma cascata de alterações bioquímicas que culminam na rotura 

da membrana.  Os fatores de risco mais importantes são:  amniorrexe prematura em 

gestação anterior, infecção genital (fator isolado mais comum), tabagismo, colo curto, 

uso de drogas ilícitas, baixo padrão socioeconômico e IMC baixo.  

2. DIAGNÓSTICO 

A anamnese com o relato de perda de líquido que “escorre pelas pernas” é a 

história mais característica da amniorrexe. Muitas mulheres, no entanto, relatam perdas 

intermitentes de pequena quantidade de líquido.  O exame físico é mandatório mesmo 

que a história seja muito característica e consiste nas seguintes etapas: 

- Inspeção vulvar: visualização do líquido amniótico escoando pela rima vulvar; 

- Exame especular: visualização do líquido amniótico escoando espontaneamente através 

do orifício cervical. Pode ser necessário solicitar que a paciente realize a manobra de 

valsalva (teste de esforço) ou tossir. Pode-se ainda elevar a apresentação e observar se 

ocorre saída de líquido pela cérvice.  Quando o exame especular é positivo, os demais 

testes para diagnóstico são dispensáveis.  
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- Análise do pH vaginal: o pH vaginal está entre 4,5 e 6,0. O líquido amniótico apresenta 

pH entre 7,1 e 7,3. Resultados falso positivos podem ocorrer na presença de sangue, 

sêmen ou vaginose bacteriana e falso negativos podem acontecer quando a quantidade de 

líquido amniótico é pequena.  

- Teste de cristalização: o líquido amniótico se cristaliza durante toda a gestação (aspecto 

de samambaia), ao contrário do conteúdo vaginal e do muco cervical que não se cristaliza 

na gestação.  

- Teste do azul do Nilo: pesquisa microscópica de elementos citológicos do líquido 

amniótico que se coram com o corante sulfato de azul do Nilo e adquirem tonalidades que 

variam do amarelo ao laranja.  

- Teste de Ianneta: aquecimento de lâmina contendo secreção vaginal com isqueiro. Pode 

assumir coloração amarronzada (sem presença de líquido amniótico) ou permanecer 

incolor (presença de líquido amniótico). 

- Teste de fibronectina fetal: teste tipo qualitativo, sensível mas pouco específico. Um 

teste negativo exclui amniorrexe, mas o teste positivo não confirma o diagnóstico. 

Existem os chamados testes comerciais para o diagnóstico de amniorrexe 

prematura, mas esses testes não substituem os exames acima descritos, devendo ser 

realizados apenas em casos duvidosos, uma vez que têm alto custo. Os mais conhecidos 

são AmniSure®, ROM Plus® e Actim PROM®, descritos abaixo. 

- AmniSure®: kit de teste rápido para pesquisa de alfa-microglobulina-1 placentária 

liberada pelas células deciduais. O AmniSure® não é afetado pelo sêmen ou pelo sangue 

e é realizado através da inserção de um cotonete estéril na vagina por um minuto, depois 

colocado em um frasco contendo um solvente por um minuto e, em seguida, uma tira do 

teste AmniSure é mergulhada no frasco. O resultado do teste é revelado pela presença de 

uma ou duas linhas nos próximos 5 a 10 minutos (uma linha visível significa um resultado 

negativo para o líquido amniótico, duas linhas visíveis são um resultado positivo e 

nenhuma linha visível é um resultado inválido). Em grandes estudos, a sensibilidade 

variou de 94,4 a 98,9% e a especificidade variou de 87,5 a 100%. 

- Actim PROM®: kit para identificação do fator de crescimento semelhante à insulina 1 

(IGFBP-1), também chamado de proteína placentária 12 (PP12), que é secretada pelas 

células deciduais e placentárias e que apresenta alta concentração no líquido amniótico. 
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Não é afetado pela urina ou pelo sangue. A sensibilidade na detecção de rotura das 

membranas varia de 95 a 100%, a especificidade varia de 93 a 98% e o valor preditivo 

positivo se aproxima de 98%.  

- ROM Plus®: kit para detecção de PP12 e alfafetoproteína, proteínas presentes no líquido 

amniótico. O teste é realizado colocando o cotonete de teste ROM Plus na vagina por 15 

segundos, colocando o cotonete em um diluente e, em seguida, colocando uma amostra 

do diluente em uma tira de teste especial, que desenvolve uma linha se as proteínas 

estiverem presentes. Vestígios de sangue não afetam o teste. Apresenta sensibilidade de 

99% e especificidade de 91% (baixa).  

A ultrassonografia é um exame complementar, não diagnóstico e deve ser 

analisada junto com a história clínica e exame físico. Em casos duvidosos, o ultrassom 

deve ser realizado para procurar uma redução no volume de líquido amniótico, entretanto, 

o achado de volume de líquido amniótico dentro da normalidade não é suficiente para 

exclusão de amniorrexe, já que o volume prévio poderia ser acima da faixa de 

normalidade ou polidrâmnio. Estima-se que 50 a 70% das pacientes com suspeita de 

amniorrexe  irão apresentar oligoâmnio ou anidrâmnio no primeiro exame, corroborando 

a história e o exame clínico.  

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Outras condições que podem cursar com queixa semelhante e devem ser 

diferenciadas são incontinência urinária, corrimento vaginal (normal ou relacionado à 

infecção) e transpiração.  

Na paciente cuja ultrassonografia apresente anidrâmnio ou oligoâmnio grave deve 

ser pesquisada RPMO – mesmo em paciente sem história clínica clássica -, agenesia renal 

fetal, uropatia obstrutiva fetal ou a insuficiência uteroplacentária grave. Nos casos de leve 

redução do volume de líquido amniótico na ultrassonografia apesar de ser um achado 

inespecífico relacionado a muitas etiologias, deve-se sempre investigar a possibilidade de 

amniorrexe.   

4. CONDUTA 

A idade gestacional, presença de infecções, as anormalidades materno-fetais ou 

presença de trabalho de parto devem ser consideradas antes da tomada de decisões. A 

principal decisão clínica consiste em adotar conduta expectante ou induzir o trabalho de 
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parto. As principais complicações fetais são relacionadas a idade gestacional e a 

prematuridade. Os benefícios da conduta expectante nas gestações com 24-34 semanas 

são bem estabelecidos com uso de corticoides e antibióticos associada a vigilância de 

infecções, aumentam as taxas de sobrevivência fetal e diminuindo morbidade.  

Recentemente em uma revisão sistemática publicada pela Cochrane, concluiu que 

na ausência de contraindicações para a manutenção da gestação, a conduta expectante 

com vigilância adequada é associada a melhores resultados para as mães e recém-nascidos 

antes de 37 semanas.  

4.1 CONDUTA EXPECTANTE 

4.1.1 RASTREIO DE INFECÇÕES 

- Monitorizar sinais vitais e temperatura corporal: comunicar temperatura corporal ≥37,8 

°C e frequência cardíaca materna ≥100bpm podem indicar coriomnionite incipiente. 

-  Exame Obstétrico: avaliar bem-estar fetal (ausculta e movimentação fetal), avaliar 

sinais de corioamnionite (aumento do tônus e da sensibilidade uterina). 

- Exame Especular: deve ser repetido semanalmente, com registro das características do 

líquido amniótico (odor, coloração, quantidade).  

- Leucograma: deve ser solicitado diariamente enquanto estiver no curso da 

antibioticoterapia e depois a cada três dias. Atentar para leucocitose > 15.000, presença 

de granulações tóxicas e desvio à esquerda (proporção de bastonetes e segmentados [B/S] 

> 1/16).  

4.1.2 USO DE CORTICÓIDES 

Os corticosteroides devem ser administrados em gestantes que apresentam 

amniorrexe entre 24 e 34 semanas e 6 dias de gestação. Em outubro de 2016, o American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) publicou uma atualização de suas 

diretrizes recomendando que nas gestações com rotura prematura de membranas em que 

houver risco de parto prematuro dentro de 7 dias, o corticoide já pode ser indicado a partir 

de 23 semanas.  

Gyamfi-Bannerman e cols publicaram em 2016 ensaio clínico multicêntrico aonde 

foi encontrado significativos benefícios com redução de complicações respiratórias sem 
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aumento de corioamnionite e sepse neonatal quando os corticoides foram administrados 

entre 34 e 36 semanas e 6 dias.  

  Os benefícios da realização de corticoides para prevenção do óbito neonatal, 

síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular, enterocolite 

necrosante e para redução da duração do suporte respiratório neonatal já foram 

plenamente estabelecidos na literatura por diversas revisões sistemáticas de estudos 

randomizados. Os efeitos do primeiro curso de corticoide atingem benefício máximo 

quando o parto ocorre entre 24h e sete dias após a última dose do medicamento.  

Em relação a dose de resgate, evidências são insuficientes para recomendar ou 

contraindicar a prática. O ACOG recusou-se a fazer uma recomendação a favor ou contra 

uma dose de resgate de corticosteroides em qualquer idade gestacional em pacientes com 

RPMO. No entanto, outros ensaios, incluindo gestações com RPMO, demonstraram que 

ciclos repetidos de betametasona produziram benefícios a curto prazo comparados com 

um único ciclo e nenhum efeito adverso a longo prazo em crianças acompanhadas até os 

seis a oito anos de idade. Algumas instituições realizam a dose de resgate para pacientes 

com amniorrexe quando a primeira dose foi feita até 30 semanas de gestação.  

O esquema de corticoide mais comum é: 

 

OBS: Atentar para a ocorrência de efeitos transitórios associados ao uso de corticoides: 

- Leucocitose materna: Em média 30% de aumento na contagem total, não superando 20.000. Normaliza 

após 72h. 

- Hiperglicemia materna: possibilidade de descontrole glicêmico em pacientes diabéticas. 

 

4.1.3 USO DE ANTIBIÓTICOS 

Os antibióticos são indicados profilaticamente para prolongar o período de 

latência (período entre a rotura das membranas e o parto) e reduzir o risco de infecção 

neonatal e materna.  O esquema preconizado neste serviço é: 

1º dia:  Azitromicina 1g/dia em dose única (02 comprimidos de 500mg) + Ampicilina 

8g/dia (1g - 02 amp + 10ml AD, IV, 6/6h) 

2º dia: Ampicilina 8g/dia (1g - 02 amp + 10ml AD, IV, 6/6h)  

Betametasona 12mg IM – repetir dose após 24 horas – total de 2 doses 
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3º ao 7ºdia (5 dias): Amoxicilina 1,5g/dia (500mg, VO, 8/8h)  

Comparado com placebo com nenhum tratamento, o uso de antibióticos foi 

associado com reduções significativas de corioamnionite, trabalho de parto em 48h e em 

7 dias, infecção neonatal, uso de surfactante e oxigenoterapia neonatal.  

A azitromicina atinge especificamente os ureaplasmas, que podem ser causas 

importantes de corioamnionite. A azitromicina também fornece cobertura contra 

Chlamydia trachomatis - importante causa de conjuntivite neonatal e pneumonite. A 

ampicilina e a amoxicilina atuam nos Streptococcus do grupo B (GBS), muitos bacilos 

Gram-negativos aeróbicos e alguns anaeróbios.      

Em mulheres com alergia à penicilina, se a história sugerir um "baixo risco" de 

anafilaxia - por exemplo: rash maculopapular isolado sem urticária ou prurido – 

sugerimos:  

1º dia: Azitromicina 1g VO dose única + Cefazolina 1 g EV a cada 8/8 horas 

2º dia: Cefazolina 1 g EV a cada 8/8 horas 

3º ao 7ºdia (5 dias): Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas 

Essas drogas fornecem cobertura tanto para GBS quanto para Escherichia coli, as 

duas principais causas de infecção neonatal. Se a história da paciente sugere um "alto 

risco" para a anafilaxia - por exemplo: anafilaxia, angioedema, dificuldade respiratória, 

urticária, particularmente se estes sintomas ocorreram dentro de 30 minutos da 

administração do fármaco – então, sugerimos: 

1º dia: Azitromicina 1g VO dose única + Clindamicina 900 mg EV a cada 8/8 horas + 
Gentamicina 5 mg/kg de peso EV 24/24 horas 

2º dia: Clindamicina 900 mg EV a cada 8/8 horas + Gentamicina 5 mg/kg de peso EV 
24/24 horas 

3º ao 7ºdia (5 dias): Clindamicina 300mg VO de 8/8 horas 

4.1.4 TOCÓLISE 

O uso de tocolíticos em caso de rotura prematura de membranas pré-termo 

permanece controverso. O ACOG recomenda que a tocólise seja considerada com o 

objetivo claro de propiciar tempo para o uso de corticoides e sulfato de magnésio para 

neuroproteção fetal.  Como regra geral, os tocolíticos não devem ser administrados por 

mais de 48 horas. Eles também não devem ser administrados a pacientes que estão em 
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trabalho de parto avançado (> 4 cm de dilatação) ou que tenham quaisquer sinais clínicos 

sugestivos de corioamnionite subclínica ou manifesta. 

4.1.5 MONITORAMENTO FETAL 

- Ultrassonografia: auxilia no diagnóstico, confirma a idade gestacional, avalia o ganho 

de peso, morfologia fetal (deformidades esqueléticas, hipoplasia pulmonar) e magnitude 

do oligoâmnio. A partir de 28 semanas a USG pode ser realizada a cada 15 dias, ou antes 

se necessário.  

- Cardiotocografia: a partir de 32 semanas, realizada de acordo com a quantidade de 

líquido ao ultrassom e/ou de acordo com a percepção materna de diminuição da 

movimentação fetal.  

- Mobilograma: deve ser feito diariamente 

- Amniocentece: não é recomendada de rotina (Cochrane, 2014). Pode ser realizada para 

investigação de infecções intrauterinas. 

 

4.5.6 PROFILAXIA DE INFECÇÕES POR ESTREPTOCOCOS DO 

GRUPO B 

Os estreptococos do grupo B (Streptococcus agalactiae) colonizam intestino, reto 

e o trato genital nas gestantes e são responsáveis por sepse neonatal precoce grave e óbitos 

em prematuros e estão associados a endometrite e infecções do sítio cirúrgico. A s 

indicações de profilaxia são:   

- Gestantes com cultura positiva vaginal e/ou anal 

- Antecedentes de neonato que apresentaram infecção por estreptococo do grupo B 

- Gestantes com bacteriúria positiva para estreptococo do grupo B na gestação atual - O 

CDC 2010 recomenda rastreio universal com cultura (vaginal e retal) entre 35 e 37 

semanas 

- Gestantes em trabalho de parto antes de 37 semanas com resultado desconhecido de 

cultura ou cultura não realizada 

- Gestantes que apresentam febre durante o trabalho de parto (≥38°C)  
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- Gestantes com RPMO ≥ 18 horas 

Não necessitam de profilaxia: 

- Paciente com cultura de GBS positiva na gravidez anterior:  Uma cultura retovaginal de 

GBS positiva ou bacteriúria de GBS em uma gravidez anterior e nenhuma das indicações 

de profilaxia listadas acima.  

- Parto cesáreo programado: As mulheres com uma cultura GBS positiva que se 

submetem ao parto cesáreo programado (em qualquer idade gestacional) sem trabalho de 

parto ou rotura de membranas têm um risco muito baixo de transmissão de GBS. 

- Pacientes com cultura GBS negativa recente: Mulheres grávidas com culturas de GBS 

negativas entre 35 e 37 semanas de gestação, mesmo que tenham um ou mais dos 

seguintes fatores de risco intraparto: febre intraparto (≥38ºC), trabalho de parto prematuro 

(< 37 semanas de gestação), ou rotura prolongada de membranas (≥ 18 horas)  

Evidências demonstram que o tempo de administração mínimo para reduzir a 

colonização e consequentemente o risco de transmissão vertical é de 2 a 4 horas. Pode ser 

utilizada a Ampicilina na dose de 2g EV seguido de 1g EV de 4/4 horas até o parto, mas 

a penicilina é preferida com base em seu espectro mais restrito de atividade, o que 

teoricamente reduz a oportunidade de desenvolvimento de organismos resistentes à 

ampicilina.  

O tratamento oral não é recomendado, embora estudos randomizados comparando 

a terapia oral versus parenteral não tenham sido realizados. Nas mulheres em trabalho de 

parto, a absorção pelo trato gastrointestinal não é confiável devido ao atraso no tempo de 

trânsito e ao vômito. A via intravenosa é necessária para obter uma alta concentração 

rápida para a transferência placentária. Além disso, a alta dose de antibióticos beta-

lactâmicos necessária para reduzir rapidamente o número de organismos nas secreções 

genitais e líquido amniótico (se colonizado) para prevenir a infecção neonatal não pode 

ser tolerada oralmente.  

A abordagem de pacientes com alergia à penicilina depende de sua história sugerir 

um risco baixo ou alto de anafilaxia ou os resultados dos testes cutâneos. Se a história do 

Esquema indicado: 
Penicilina Cristalina 5 milhões UI + SF0,9% 100ml EV seguido de 

2,5 milhões UI + SF0,9% 50ml EV de 4/4 horas até o parto 
 



 

106 
 

 

PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

paciente sugere um "baixo risco" de anafilaxia - por exemplo: erupção maculopapular 

isolada sem urticária ou prurido - pode realizar a Cefazolina 2 g EV dose inicial, em 

seguida, 1 g a cada 8/8 horas até o parto.  

Se o histórico do paciente sugerir um "alto risco" de anafilaxia - por exemplo: 

anafilaxia, angioedema, desconforto respiratório, urticária, particularmente se esses 

sintomas ocorreram dentro de 30 minutos após a administração do medicamento - então 

o teste de sensibilidade aos antibióticos dos isolados de GBS deve ser realizado para 

verificar suscetibilidade a   clindamicina. Se as instalações do laboratório forem 

adequadas, tanto a clindamicina quanto a eritromicina devem ser testadas.  Se um isolado 

de GBS é resistente à eritromicina, pode ter resistência indultável à clindamicina, mesmo 

que pareça ser suscetível à clindamicina pelos métodos padrão de teste in vitro. Se um 

isolado de GBS for resistente a eritromicina, e suscetível a clindamicina pode se utilizar 

a Clindamicina 900 mg por EV a cada 8/8 horas até o parto. 

Se o isolado de GBS for resistente a clindamicina ou os resultados de 

suscetibilidade não estão disponíveis, então concordamos com as recomendações do CDC 

para a administração de  vancomicina, mas usamos uma dose maior:  Vancomicina 2 g 

EV inicialmente e depois 1 g a cada 12/12 horas até o parto. Sugere-se que a dose inicial 

mais alta atinja níveis séricos maternos altos para a transferência placentária o mais rápido 

possível. A dose máxima de vancomicina para um adulto com função renal normal é de 

4 g por dia. Se a função renal estiver anormal, recomendamos a administração da primeira 

dose conforme listado, mas determine o tempo da dose seguinte, medindo o nível sérico 

de vancomicina (esta deve ser inferior a 15 microg/mL antes de administrar outra dose). 

4.5.7 NEUROPROTEÇÃO FETAL 

Existem evidências que o sulfato de magnésio (MGSO4) exerça efeito 

neuroprotetor em fetos prematuros. As doses de sulfato de magnésio são as mesmas 

utilizadas para pré eclampsia. As pacientes elegíveis para receber a dose de neuroproteção 

são pacientes com 24 a 32 semanas que não tenham utilizado sulfato de magnésio 

anteriormente nessa gestação.  

Ataque: MGSO4 6g + SG5% ou SF0,9% em BIC durante 30minutos 

Manutenção: MGSO4 1g/h em BIC até o parto ou por 24h. 
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Nos casos de interrupção da gestação por indicação médica (materna ou fetal), a 

administração deve ser iniciada 4 horas antes do nascimento, no entanto, não se deve 

atrasar os procedimentos com essa finalidade. As contraindicações gerais ao uso do 

sulfato de magnésio são miastenia grave e cardiopatias com defeito de condução. 

5. CORIOAMNIONITE 

Também chamada de infecção intra-amniótica, é a infecção intrauterina que 

envolve o líquido amniótico, a placenta e as membranas. É uma infecção polimicrobiana, 

sendo os principais germes:  Ureaplasma urealyticum, gram negativos, Mycoplasma sp., 

Gardnerella vaginalis, GBS, E. coli e enterococos. Associa-se com febre durante o 

trabalho de parto, sepse, pneumonia fetal e lesões cerebrais no feto e incide em 

aproximadamente 40% das gestações que apresentam RPMO. 

O principal mecanismo fisiopatológico da corioamnionite é a migração da flora 

vaginal através do canal cervical em mulheres com membranas rotas é o principal 

mecanismo, outros mecanismos associados são a infecção transplacentária associada à 

bacteremia e contaminação bacteriana durante procedimentos invasivos. 

Os principais fatores de risco são o trabalho de parto de longa duração e maior 

tempo de bolsa rota.  Outros riscos são os fatores obstétricos, incluindo múltiplos exames 

vaginais (especialmente com membranas rompidas), insuficiência cervical, nuliparidade, 

líquido amniótico meconial, monitoramento interno de contração fetal ou uterina, 

presença de patógenos no trato genital ( por exemplo, infecções sexualmente 

transmissíveis, Estreptococo grupo B, vaginose bacteriana), uso de álcool e tabaco e 

corioamnionite em gestação anterior. 

5.1 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico é comumente baseado em achados clínicos. O critério chave é a 

febre materna que sinaliza a inflamação sistêmica. Os critérios diagnósticos mais aceitos 

são os sugeridos pelo painel de especialistas do Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano e o ACOG, conforme descritos abaixo.  

- Diagnóstico presuntivo: Febre ≥39,0°C ou 38.0 a 38.9°C em duas ocasiões com 30 

minutos de intervalo, sem outra fonte clara  MAIS  pelo menos um dos seguintes: 

• Frequência cardíaca fetal basal > 160 bpm por ≥10 minutos, excluindo acelerações, 

desacelerações e períodos de variabilidade acentuada. 
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• Leucocitose > 15.000 na ausência de corticosteróides e, idealmente, mostrando um 

desvio à esquerda. 

• Líquido amniótico de aspecto purulento vindo do orifício cervical visualizado por exame 

especular. 

- Diagnóstico confirmatório de corioamnionite: 

• Todos os itens para diagnóstico de presunção MAIS um ou mais dos seguintes resultados 

laboratoriais de avaliação do líquido amniótico (realizado por amniocentese): 

• Coloração Gram positiva do líquido amniótico 

• Baixo nível de glicose no líquido amniótico (glicose <15mg/dl) 

• Cultura de líquido amniótico positiva 

• Contagem de glóbulos brancos elevada no líquido amniótico na ausência de uma punção 

sanguinolenta 

• Evidência histopatológica de infecção na placenta, nas membranas fetais ou nos vasos 

do cordão umbilical. (avaliado no pós-parto) 

É importante ressaltar que, para fins de tratamento, o ACOG sugere ainda que 

pacientes com febre isolada ≥39,0 ° C devem ser manejados como suspeitos de 

corioamnionite. 

5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

A maioria dos achados clínicos associados a corioamnionite são inespecíficos. A 

febre pode estar relacionada à anestesia e a infecções de outros sítios como urinário ou 

respiratório. A taquicardia materna durante o trabalho de parto pode ser fisiológica ou 

relacionada à dor, anestesia peridural ou medicamentos. A leucocitose materna ocorre 

tanto com a terapia de corticosteroides ou própria da gestação. A taquicardia fetal pode 

estar relacionada à hipoxemia fetal.  

O diagnóstico diferencial também deve ser feito com DPP porque um pequeno 

descolamento pode causar sensibilidade uterina e taquicardia materna. 
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5.3 CONDUTA  

Está indicada a interrupção imediata da gestação quando a corioamnionite é 

diagnosticada antes do início do trabalho de parto. A escolha da via de parto deverá ser 

por indicação obstétrica; recomenda-se indução do trabalho de parto como primeira 

opção. O esquema antibiótico mais utilizado é:  

OBS1: Se parto vaginal, manter este esquema até que a paciente se mantenha afebril ou 

assintomática por 48h, não sendo necessária a manutenção de esquema ambulatorial por 

via oral.  

OBS2: Caso haja indicação de parto cesárea indica-se adicionar medicamento contra 

anaeróbios como Metronidazol 500mg 6/6h ou Clindamicina 900 mg 8/8h, após 

clampeamento do cordão. 
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AMNIORREXE PREMATURA 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ATB – Corioamnionite: 
Clindamicina 900 mg EV 8/8 horas + Gentamicina 5mg/kg DU EV 

2ATB – Conduta Expectante SEM TRABALHO DE PARTO PREMATURO 
Ampicilina 2g EV 6/6h por 48h + Azitromicina 1g DU + Amoxicilina 500mg 8/8h por 5 dias. 

2ATB – Conduta Expectante COM TRABALHO DE PARTO PREMATURO 
Prescrever Profilaxia para GBS:  

Penicilina Cristalina 5.000.000UI EV (dose de ataque) + Penicilina Cristalina 2.500.000UI EV 4/4h 
até o parto.  

OU 
Ampicilina 2g EV (dose de ataque) + Ampicilina 1g de 4/4h até o parto ou até 48h se inibição 
espontânea. Prescrever Amoxicilina 500mg 8/8h por 5 dias + Azitromicina 1g DU

Avaliação do bem-estar materno e fetal 

Sinais de infecção (corioamnionite) 
ou sofrimento fetal ? 

Corticoide (24-36,6s) 

ATB1 

Interrupção da gestação: via 

de parto obstétrica 

Conduta expectante 

SIM NÃO 

24s≥IG<36s IG <24 S IG≥36 S 

- Rastreio de infecções 

- ATB2 

- EE semanalmente 

- Leuco + PCR diário no 

curso do ATB e após 

2x/semana (2ª e 5ª feira) 

- Corticóide 

- Monitorização Fetal 

- Neuroproteção Fetal se 

Trabalho de Parto) 

- Discutir com genitores 

risco/benefício da conduta 

conservadora ou da indução 

- Rastreio de infecções  

- Não realizar corticoide/ 

tocolíticos/neuroproteção fetal 

com MGSO4 

- ATB se genitores optarem por 

conduta expectante (ACOG 2016) 

-Interrupção da 

gestação: via de parto 

obstétrica 

- Profilaxia para GBS 

se necessário 

                    Anamnese 
Exame Físico (exame especular) 
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CAPÍTULO 12 - RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO 

INTRAUTERINO 

1. INTRODUÇÃO 

Restrição de crescimento intrauterino (CIUR) é o termo usado para descrever um 

processo capaz de modificar e restringir o potencial de crescimento do feto. Na prática 

clínica é definida por meio do percentil de peso em relação a idade gestacional. Sendo 

considerado pela maior parte da literatura como restrição de crescimento abaixo do 

percentil 10. A restrição é uma anormalidade fetal comum acometendo 5 a 10% das 

gestações.  No entanto 75% dos casos não é diagnosticada no pré-natal.  

 

2. ETIOLOGIA 

A etiologia é multifatorial sendo didaticamente dividida entre causas maternas, fetais e 

decorrentes da insuficiência vascular uteroplacentária. 

a. FATORES MATERNOS 

- Idade: extremos de vida reprodutiva aumentam a taxa de CIUR/ gestações de mulheres 

>35 anos tem risco três vezes maior de CIUR quando comparadas a gestações de mulheres 

20-30 anos 

- Peso: peso materno ao nascimento, peso pré gestacional e o ganho de peso na gestação 

podem afetar o risco de CIUR; esses fatores são responsáveis por variação de 10% no 

peso fetal/ o CIUR está associado a pacientes que iniciam a gestação com peso abaixo de 

54kg 

- História prévia de CIUR: aumenta o risco de outra gestação com CIU em quatro vezes 

- Primiparidade e multiparidadade: duplicam o risco de CIUR 

- Pequeno intervalo entre as gestações: períodos <2 anos 

- Baixas condições socioeconômicas  

- Baixa escolaridade 

- Tabagismo: 10 cigarros por dia durante a gestação duplicam o risco de CIUR 

- Uso de álcool: duplica o risco de CIUR 

- Uso de drogas ilícitas: 

b. FATORES FETAIS 

c. FATORES UTEROPLACENTÁRIOS 

3. DIAGNÓSTICO: 
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Inicialmente o cálculo da idade gestacional precisa através da DUM e/ou USG do 

primeiro trimestre. Identificar nas consultas pré-natais fatores de risco para restrição de 

crescimento e doenças maternas preexistentes. No exame físico deve-se seriar a altura 

uterina a cada consulta. 

A ultrassonografia obstétrica  confirma o diagnóstico através da estimativa do 

peso fetal sendo o melhor exame para rastreio. A circunferência abdominal é a medida de 

maior sensibilidade para detecção da restrição de crescimento. Além dos parâmetros 

antropométricos a USG é capaz de avaliar a vitalidade fetal através do perfil biofísico 

fetal. 

Dopplervelocimetria é um método de fundamental importância no diagnóstico e no 

manejo da restrição de crescimento fetal. Por meio dele são  identificados fetos sob risco 

de hipóxia. Avaliando a circulação materna (artérias uterinas), feto placentárias ( artérias 

umbilicais) e fetal (artéria cerebral media, aorta abdominal, renais, ducto venoso, seio 

transverso), o Doppler disponibiliza de forma não invasiva a possibilidade de 

identificação da insuficiência placentar e de avaliação das alterações hemodinâmicas 

fetais que ocorrem em resposta a deficiência de oxigênio. 

4. CONDUTA 

Não existe na atualidade intervenção terapêutica efetiva capaz de reverter nem ao 

menos interromper o curso progressivo da insuficiência placentária. Algumas medias são 

recomendadas rotineiramente e outras podem ser acrescentadas a depender do caso 

- Medidas gerais como limitação da atividade física diária e repouso em DLE são 

amplamente recomendadas porem sem evidências cientificas. 

- Deve-se investigar anormalidades estruturais ou cromossômicas, infeções fetais e má 

adaptação circulatória placentária. 

- Monitorar a vitalidade fetal com USG com Doppler e cardiotocografia 

A via de parto deve ser individualizada para cada paciente. Fetos com crescimento 

restrito apresentam menor reserva ao estresse de trabalho de parto. Se possível evitar uso 

de prostaglandinas em caso de restrição mais grave (p<3). Nos casos de insuficiência 

placentária grave e suspeita de acidose recomenda-se via alta. 
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5. COMPLICAÇÕES NEONATAIS 

A restrição de crescimento fetal é responsável por muitas complicações perinatais 

como asfixia, encefalopatia isquêmica perinatal, aspiração de mecônio, policitemia, 

hipoglicemia neonatal, hipotermia e outras complicações metabólicas, e até mortalidade 

fetal. Sendo assim a assistência pré-natal tem um papel fundamental no diagnóstico 

precoce e na tomada de medidas que visem a diminuição de agravos resultantes. 

 

6. GESTAÇÕES FUTURAS 

Deve ser recomendado o uso de ácido acetilsalicílico em baixa dose deve ser 

recomendado a pacientes com história prévia de restrição do crescimento fetal e iniciado 

entre 12 e 16 semanas de IG sendo mantido até 36 semanas. 

 

7. Referencias: 

3. Freitas F, Ramos JGL , Magalhães JA, Passos EP,  organizadores. Rotinas em 

obstetricia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2017 

4. Urbanetz AA. Ginecologia e obstetrícia Febrago para médico residente. Baueri, SP. 

Manole; 2016 
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• P>3 ->  40 s
• P<3 -> 37 s
• USG Doppler SEMANAL
• VIA DE PARTO OBSTETRICA 

CIUR

ILA e Doppler 
normais

• >34s -> INTERRUPÇÃO
• <34s -> internação + corticoide. 

Doppler (ACM + AU + DUCTO 
VENOSO) + CTG DIÁRIOS

• VIA DE PARTO ALTA

CIUR

Diastole ZERO

arteria umbilical

• <30 S -->  internação + corticoide. 
Doppler (ACM + AU + DUCTO 
VENOSO) + CTG DIÁRIOS

• >30 S --> INTERRUPÇÃO
• VIA DE PARTO ALTA

DIÁSTOLE 
REVERSA

artéria umbilical

• INTERRUPÇÃO
• alta mortalidade independente da 

idade gestacional
• VIA DE PARTO ALTA

Onda A do 
DUCTO 

VENOSO ZERO 
ou REVERSA
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CAPÍTULO 13 - ISOIMUNIZAÇÃO RH 

1. INTRODUÇÃO: 

A doença hemolítica perinatal (DHPN) é uma afecção generalizada do recém-

nascido decorrente da isoimunização materna e caracterizada por anemia hemolítica, 

presença de formas jovens da série vermelha na circulação periférica (eritroblastos) e 

focos extramedulares de eritropoese, sendo também conhecida como eritroblastose fetal. 

A DHPN está mais frequentemente relacionada com a incompatibilidade materno-

fetal aos maiores grupos sanguíneos: Rhesus (Rh) (mais comum, ocorre em 95% dos 

casos) e ABO. Decorre da incompatibilidade sanguínea materno-fetal em que os 

anticorpos maternos IgG contra antígenos eritrocitários fetais atravessam a placenta 

(sensibilização). Quando ocorre a reação antígeno-anticorpo, esses anticorpos promovem 

a hemólise eritrocitária. Em maior ou menor grau, a hemólise representa o determinante 

principal das diversas manifestações clinicas da doença. 

É mais frequente em multíparas, tem caráter recorrente e sua incidência está 

diretamente relacionada com a qualidade da assistência obstétrica. Implementação de 

programas de melhoria na assistência pré-natal e pós-natal e a profilaxia com a 

imunoglobulina anti-D levou a uma redução significativa na frequência de aloimunização 

Rh (D) e complicações fetal/neonatal. No entanto, a aloimunização Rh (D) com sequelas 

graves ainda ocorre, particularmente em países de baixos recursos onde a imunoglobulina 

anti-D não está amplamente disponível. Com a apropriada monitoração e intervenção, a 

DHPN pode ser tratada com sucesso na maioria dos casos.  

A isoimunização pode ocorrer por dois mecanismos: Transfusão de sangue 

incompatível, em que a gestante recebeu previamente hemotransfusão de sangue Rh-

positivo, e por hemorragia materno-fetal entre mãe Rh-negativa e feto Rh-positivo. Essa 

hemorragia é bem mais frequente no parto, mas pode ocorrer durante a gestação como no 

abortamento espontâneo, doença trofoblástica gestacional, gravidez ectópica, 

hemorragias do terceiro trimestre, morte fetal, traumatismo abdominal, procedimentos 

invasivos e hemorragias espontâneas. O volume de 0,1ml de sangue já pode promover a 

sensibilização materna. A presença da incompatibilidade ABO exerce um efeito protetor 

e pode reduzir o risco de sensibilização, provavelmente, a destruição rápida das hemácias 
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fetais incompatíveis pelos anticorpos maternos anti-A e/ou anti-B previne a formação de 

anticorpos anti-D durante a primeira exposição ao sangue incompatível.  

A resposta inicial materna à presença de células fetais RH-positivas em sua 

circulação é caracterizada pela produção de anticorpos IgM (razão pela qual, mesmo 

quando a sensibilização ocorre durante a gestação, raramente o primeiro concepto é 

atingido). Após um período de 6 semanas a 6 meses, inicia-se a produção de anticorpos 

IgG, imunoglobulina capaz de atravessar a placenta e destruir as células fetais Rh-

positivas. Em gestações subsequentes, ativa-se rapidamente a produção de anticorpos 

dessa classe, e os conceptos Rh-positivos estarão expostos à reação antígeno-anticorpo.  

2. DIAGNÓSTICO: 

- Tipagem sanguínea materna: solicitada na primeira consulta pré-natal. Nos casos de Rh 

-negativa é obrigatório a pesquisa para o subtipo Du (menos antigênico) 

- Tipagem sanguínea paterna 

- Anamnese materna para identificar possibilidade de exposição a antígenos do complexo 

Rh, como paridade, abortamentos prévios, gravidez ectópica, doença trofoblástica 

gestacional ou sangramentos do terceiro trimestre.  

- Teste de Coombs Indireto: POSITIVO = GESTANTE SENSIBILIZADA    

    NEGATIVO = NÃO SENSIBILIZADA 
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3. ABORDAGEM CLÍNICA 

3.1. PRÉ NATAL NA GESTANTE Rh-NEGATIVA NÃO SENSIBILIZADA 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A biblioteca Cochrane em setembro de 2015 publicou uma revisão sistemática sobre o uso de 

imunoglobulina anti-D durante a gestação após 28 semanas. As gestantes não sensibilizadas receberam 
imunoglobulina após 28 semanas e seus dados foram comparados com o não tratamento, uso de placebo 
ou outros regimes de imunoglobulinas. No que diz respeito aos desfechos primários da revisão, não houve 
uma clara diferença no risco de isoimunização quando comparamos mulheres que receberam 
imunoglobulina anti-D entre a 28ª e 34ª semana de gestação com mulheres que não receberam 
imunoglobulina anti-D antes do parto: a razão de risco (RR) para incidência de aloimunização Rh durante 
a gestação foi de 0,42, com intervalo de confiança de 95%. O RR para incidência de aloimunização no 
parto o de um bebê Rh-positivo foi de 0,42 (IC 95%); e o RR para incidência de aloimunização nos 12 
meses depois do parto de um bebê Rh-positivo foi de 0,39 (IC 95%). Em relação aos desfechos secundários, 
um estudo relatou que as mulheres que receberam imunoglobulina anti-D antes do parto tiveram menor 
probabilidade de ter um teste de Kleihauer (que detecta células fetais no sangue materno) positivo na 
gestação (com 32 e 25 semanas) (RR 0,60,  IC 95%) e no nascimento de um bebê Rh positivo (RR 0,60, IC 
95%). Não foram observadas diferenças em relação à incidência de icterícia neonatal (RR 0,26, IC 95%). 

 

Gestante Rh-negativa / Parceiro Rh positivo ou desconhecido 

Solicitar Coombs Indireto 

Coombs Indireto 
Negativo 

Repetir mensalmente a 
partir de 24 semanas 

Solicitar dosagem 
quantitativa / Pré-
natal de Alto risco 

Coombs Indireto 
Positivo 

SE: Sangramentos, Realização 
de procedimentos invasivos  
ou Feto com Rh-positivo 

Profilaxia com 
Imunoglobulina Anti-D entre 
28-34 semanas de gestação. * 

(dose: 300µg IM) 

<1/16: CI 30/30d até 24s 

15/15d entre 24-36s 

>1/16: Avaliação Fetal 
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3.1.1. CONDUTA NO PÓS PARTO: 

              No Brasil e nos EUA, a dose de imunoglobulina em geral só é administrada após 

o parto (eficácia de 99,8%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

3.2. PRÉ NATAL DA GESTANTE Rh-NEGATIVA SENSIBILIZADA 

A história natural da DHPN revela que 50% dos casos o acometimento fetal é leve e 

a resolução pode ser espontânea sem tratamento. As formas graves intraútero com 

hidropsia e morte acometem 25% dos fetos e os demais irão apresentar hemólise neonatal 

com possível kernicterus e sequelas. A avaliação intraútero e o tratamento antes do 

nascimento tem ajudado a diminuir os desfechos desfavoráveis nas pacientes 

isoimunizadas.  

         Deve-se dosar os títulos do Coombs indireto (CI), embora a dosagem quantitativa 

não é preditivo do grau de anemia fetal. Mesmo com títulos baixos a avaliação fetal está 

indicada para definir a necessidade de tratamento intraútero da gestação. Em gestantes no 

curso da primeira gestação os procedimentos invasivos são postergados, a menos que haja 

elevação dos títulos do CI ou alteração dos exames fetais.  

 

RN Rh positivo/Teste 
de Coombs Positivo 

Observar a presença 
de Anti-Rh Imunoprofilaxia com 

Anti-Rh 

Não precisa profilaxia 

RN Rh positivo/Teste 
de Coombs Negativo 

Imunoprofilaxia com 
Imunoglobulina Anti- 

Rh 

300µg até 72h pós-parto 

Novo Coombs Indireto 
entre 48-72h após a injeção 

da imunoglobulina 

Prevenção 
Assegurada 

Repetir dose de 
Imunoglobulina 

Anti-Rh 
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3.2.1. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ACOMETIMENTO FETAL 

- PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS 

a. USG: O perfil biofísico fetal (PBF) só vem alterar tardiamente, de modo que mesmo 

os fetos com comprometimento grave podem apresentar PBF ainda normal. Deve-se 

pesquisar tamanho e espessura da placenta (edema placentar), polidrâmnio e hidropsia 

fetal (edema de couro cabeludo, estômago, bexiga e saco escrotal, ascite, derrame 

pericárdico, hepatomegalia).  

b. DOPPLERFLUXOMETRIA: O pico sistólico (PS) da artéria cerebral média fetal 

(ACM) mostra-se um excelente preditor do grau de anemia fetal e da gravidade da 

DHPN. Em condições de anemia ocorre um aumento do aporte sanguíneo na ACM 

decorrente da diminuição da resistência vascular cerebral e da viscosidade sanguínea. 

Um estudo multicêntrico correlacionou a idade gestacional com PS esperado, 

definindo como fetos em condições de anemia significativa aqueles com PS ACM > 

1,5 MoMs (múltiplos de mediana para a idade gestacional).  

c. CARDIOTOCOGRAFIA:  Só vem a se alterar nas formas graves com fetos 

hidrópicos ou extremamente comprometidos. O traçado sinusoide (padrão 

característico da DHPN) e desacelerações tardias refletem situações em que o risco 

de morte fetal é iminente, exigindo imediata intervenção da gestação.  

d. GENOTIPAGEM FETAL RhD: Exame diagnóstico que se utiliza de uma técnica da 

biologia molecular, em geral, reação em cadeia de polimerase (PCR) para 

amplificação do gene RhD por meio da análise do DNA fetal livre no plasma da 

gestante. Prediz o fenótipo do RhD fetal, isto é, se o feto é Rh-negativo ou Rh-

positivo. O método tradicional por meio da sorologia só pode ser realizado após o 

parto ou por meio de procedimentos invasivos durante a gestação.  

 

- PROCEDIMENTOS INVASIVOS: estes procedimentos apresentam risco de 

amniorrexe em 1,1%, desencadeando trabalho de parto prematuro em 10% dos casos, 

infecções intra-amniótica, lesões acidentais no feto. 

 

a. AMNIOCENTESE COM ESPECTROFOTOMETRIA DO LÍQUIDO 

AMNIÓTICO: Consiste na punção transabdominal da gestante para retirada de 

líquido amniótico com o objetivo de avaliar a concentração de bilirrubina livre 

indireta por meio da densidade óptica a 450nm. Atualmente não é o método mais 



 

122 
 

 PROTOCOLO DE CONDUTAS OBSTÉTRICAS– HAM 2019  

indicado devido a vários fatores que podem interferir na análise como a IG, 

contaminação com sangue materno ou mecônio, anomalias congênitas entre outras.  

b. CORDOCENTESE: Consiste na punção da veia umbilical fetal em sua inserção 

placentária ou na porção intra-hepática ou em alça livre do cordão umbilical, evitando 

que ocorra a transfixação placentária a fim de prevenir a contaminação com sangue 

materno. Atualmente é o método mais preciso para o diagnóstico de gravidade da 

DHPN, pois torna possível a avaliação direta do sangue fetal aliada a terapêutica 

(transfusão intravascular). Por meio da cordocentese pode-se obter a fenotipagem 

sanguínea, Hb/Ht, Bilirrubinas, Coombs direto e a gasimetria. Deve ser realizada a 

partir de 20 semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Doppler com PS 
da ACM fetal 

> 1,5 MoMs  ≤ 1,5 MoMs 

Repetir Doppler a 
cada 2 semanas 

Cordocentese 

 Hb normal (>14g%) 
 Contagem de reticulócitos normal 
 Coombs direto negativo ou fracamente 

positivo 

 Hb normal (>14g%) 
 Contagem de reticulócitos normal ou 

ligeiramente aumentada 
 Coombs direto positivo (1 a 2+)  

 Hb entre 10 e 14g% 
 Ht > 30% 
 Contagem de reticulócitos elevada 
 Coombs direto fortemente positivo (3 a 4+)  

 Hb < 10g% 
 Ht < 30% 
 Reticulócitos elevados 
 Coombs direto fortemente positivo  
 

Acompanhamento com 
USG doppler da ACM 
mensal, parto a termo 

Cordocentese a cada 5 
ou 6 semanas. USG 
doppler 15/15dias 

Cordocentese de 15/15 
dias. USG doppler 

15/15dias 

Transfusões 
intravasculares repetidas 
– considerar interrupção 
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4. TERAPÊUTICA FETAL INTRAÚTERO 

4.1. TRANSFUSÃO INTRAUTERINA 

Pode ser realizada por técnica intraperitoneal ou intravascular, combatendo a anemia 

grave do concepto através da reposição de hemácias altamente concentradas e 

compatíveis com o sangue materno. Se a fenotipagem sanguínea do feto for desconhecida 

será utilizado sangue tipo O. Como o processo hemolítico é contínuo, a necessidade de 

repetição da transfusão intrauterina até o amadurecimento fetal é frequente, momento em 

que se indica a interrupção da gestação para o tratamento extrauterino.  Indicações: 

hidropsia fetal, padrão III e IV de Weiner e Hb fetal <10g% e Ht< 30%. É realizada antes 

de 35 semanas de gestação, pois os riscos de interrupção da gestação com realização de 

transfusão pós-natal a partir dessa IG são menores do que os riscos do procedimento.  

 

4.2. INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO 

A interrupção da gestação está indicada nas seguintes situações: 

- Fetos hidrópicos: a partir de 32 semanas após a administração do corticoide 

- Fetos submetidos a transfusões intrauterinas: a partir de 34 semanas 

- Padrão II, III e IV de Weiner: interromper se maturidade pulmonar ou com 35 semanas  

- Feto não anêmico: interrupção a termo 

 

4.3. RISCOS DA ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-D: 

     Existem relatos de transmissão de hepatite C e da doença de Creutzfeld-Jacob após o 

uso da imunoglobulina anti-D.  O ACOG admitiu em 2011 que os principais riscos 

associados à profilaxia estão relacionados com a transmissão de infecções. Apesar dos 

esforços dos laboratórios em criar mecanismos de proteção e identificação viral, vários 

autores têm discutido e alertado que no futuro poderão ser identificados novos 

microrganismos, príons ou vírus que hoje são desconhecidos e que, portanto, não 

puderam ser eliminados das amostras de imunoglobulinas derivadas do plasma humano.  

5. BIBLIOGRAFIA: 

1. Bhutani VK, Zipursky A, Blencowe H, et al. Neonatal hyperbilirubinemia and 

Rhesus disease of the newborn: incidence and impairment estimates for 2010 

at regional and global levels. Pediatr Res 2013; 74 Suppl 1:86. 
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velocidade sistólica da artéria cerebral média no feto humano. Am J Obstet 

Gynecol 2007; 197: 526.e1. 
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CAPÍTULO 14 - AMADURECIMENTO CERVICAL E INDUÇÃO DO 

PARTO  

1. INTRODUÇÃO: 

            O estroma cervical é constituído predominantemente de água e tecido conjuntivo 

- colágeno I e III e glicosaminoglicans (dermatan sulfato, heparan sulfato, ácido 

hialurônico) - e 10 % a 15% de musculatura lisa. Ao final da gestação, aumenta a 

concentração de ácido hialurônico e água e reduz a concentração dermatan sulfato 

havendo rotura das ligações entre fibrilas colágenas e reorganização da matriz 

extracelular tornando a cérvice amolecida e distensível. 

          As prostaglandinas (PGs) são essenciais na dilatação cervical, dependendo do 

efeito catabólico das enzimas: colagenases e proteinases, que se acumulam nos vasos 

cervicais antes do parto e invadem o estroma (reação inflamatória).  

Agentes farmacológicos: 

       Hormônio sintético: Ocitocina – apresenta-se menos eficaz que as PGs. 

Prostaglandinas (PGs): E1, E2, F2α, misoprostol (análogo sintético da PGE1 – αPGE1) 

2. INDUÇÃO DO PARTO (IP) 

  É a estimulação artificial das contrações uterinas para realizar o parto antes do 

seu início espontâneo. A resolução da gestação antes do início do trabalho de parto 

espontâneo é indicada quando há riscos materno/fetais associados a continuidade da 

gravidez. Quando não há contraindicações para o trabalho de parto e parto vaginal a 

indução é geralmente preferida, dado o aumento dos riscos maternos associados à 

cesariana. 

INDICAÇÕES 

CONDIÇÕES MATERNAS CONDIÇÕES FETAIS/UTERINAS 
Diabetes mellitus 
Síndromes hipertensivas 
Doenças renais 
Doença pulmonar crônica 
Síndrome antifosfolipídio 
Interrupção legal da gravidez  

Gestação pós-termo 
RPMO* 
RCIU** 
Óbito fetal  
Malformações fetais incompatíveis com a vida 
Corioamnionite 
Doença Hemolítica Perinatal 
Oligoidrâmnio 
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CONTRAINDICAÇÕES 

Placenta prévia ou vasa prévia 
Prolapso de cordão umbilical ou 
apresentação funicular persistente  
Apresentações anômalas  
Desproporção cefalopélvica  

Herpes genital ativo  
Câncer cervical invasivo  
Cicatrizes uterinas corporais  
Rotura uterina prévia  
Traçado de BCF categoria III*** 

*RPMO: Rotura Prematura das membranas Ovalares; **RCIU: Restrição do Crescimento Intrauterino; ***Traçado 

de BCF categoria III: padrão sinusóide ou ausência de variabilidade da fcf basal, e qualquer das seguintes 

alterações: desacelerações tardias recorrentes, desacelerações variáveis recorrentes ou bradicardia. 

O status do colo é um dos mais importantes fatores preditivos da probabilidade 

de sucesso da indução do parto. O índice de Bishop parece ser a melhor forma de 

avaliar o colo uterino e predizer a probabilidade de a indução resultar em um parto 

vaginal. 

ESCORE DE BISHOP 

Parâmetros avaliados 
Pontuação 

0 1 2 3 

Altura da apresentação -3 -2 -1 0 ou abaixo 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 
do

 c
ol

o 
ut

er
in

o Dilatação (cm) 0 1-2 3-4 >5 

Apagamento (%) 0-30% 40-50% 60-70% >80% 

Consistência Firme Médio Amolecido  

Posição Posterior Intermediário Central  

INTERPRETAÇÃO DO ESCORE DE BISHOP 

Índice ≤ 6: necessário amadurecimento cervical prévio a indução (avaliar uso de 
misoprostol ou sonda) 
Índice > 6: indução (ocitocina) 
Índice >8: a probabilidade de parto vaginal após a indução é semelhante àquela após 
trabalho de parto espontâneo. 

 

Avaliação detalhada das condições maternas e fetais deve ser realizada antes do 

início da indução, para assegurar que a indicação seja apropriada, confirmar a ausência 

de contraindicações e para avaliar a probabilidade de êxito na indução. Minimamente, 

essa avaliação deve incluir a reavaliação da idade gestacional, a estimativa do peso fetal 

e do potencial de distocia, determinação da apresentação fetal, avaliação do colo uterino, 

verificação do padrão da frequência cardíaca fetal e revisão do histórico médico e pré-

natal da paciente. 
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2.1. AMADURECIMENTO DO COLO (Bishop ≤ 6):  

O amadurecimento do colo uterino é um processo complexo que resulta no 

amolecimento e no aumento da distensibilidade do colo, levando ao seu apagamento e 

dilatação. As duas principais formas de amadurecimento do colo são:  

• Método de Krause (indução mecânica): Colocação de sonda de Foley nº 14 ou 16 através 

do colo, atingindo a cavidade uterina com enchimento do balão com 30ml de água 

destilada ou soro fisiológico  

• Misoprostol: Colocação de um comprimido de 25 mcg 6/6h via vaginal, iniciado 

preferencialmente durante o dia. Este esquema deve ser mantido até o colo atingir um 

índice de Bishop ≥ 6 em 24h. Caso não seja atingido um índice de Bishop ≥ 6 em até 24h, 

o caso deve ser revisto e avaliada a possibilidade de novo ciclo por mais 24h. Após 48h 

sem evolução satisfatória, considerar como falha do procedimento.  

2.2. INDUÇAO COM OCITOCINA (Bishop > 6):  

Devem ser avaliados os seguintes critérios: 

• Perfusão venosa de ocitocina em bomba de infusão  

• Diluir 5UI de ocitocina em 500ml SG5% (10 mUI/ml)  

• Velocidade de infusão: 2 mUI/min (12 ml/h) 

•  A proporção gotejamento/infusão contínua em bomba é de 1:3. Exemplo: para infundir 

2 mUI/ml de ocitocina/ minuto, usar 5 U de ocitocina em 500 ml de soro glicosado 5%, 

gotejar em equipo 4 gotas/minuto, ou 12 microgotas/min ou 12 ml/hora em bomba de 

infusão. 

 • Aumentar a velocidade em 2 mUI/min a cada 15 min até atingir padrão contrátil 

adequado para a fase do trabalho de parto, até a dose máxima de 40 mUI/min (240 ml/h).  

• Caso a atividade uterina não tenha atingido o padrão desejado em 2 horas de 

administração de dose máxima de ocitocina, considerar como falha de indução. 

Todas as vezes que se optar por utilização de ocitocina, além dos parâmetros 

descritos acima, deve-se atentar para as alterações de BCF e tônus uterino. Quando 

ocorrer taquissistolia, hipertonia uterina e/ou sofrimento fetal, deve-se diminuir ou 

suspender a perfusão de ocitocina, administrar oxigênio sob cateter nasal, hidratação 
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venosa e mudança de decúbito da paciente. Recomenda-se também a monitorização 

eletrônica fetal intraparto durante o uso de ocitocina.  

A resposta uterina à ocitocina depende da idade gestacional. Há aumento gradual 

na resposta entre 20 e 30 semanas, seguido plateau por entre 34 semanas e o termo. 
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CAPÍTULO 15 - INSERÇÃO DIU PÓS- PARTO E PÓS 

ABORTAMENTO 
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DESEJA INSERIR DIU 
P[OS PARTO?

NÃO

AO 
PLANEJAMENTO 

FAMILIAR

SAIR COM OUTRO 
MÉTODO 

CONTRACEPTIVO 
NA ALTA

SIM

TEM ALGUMA 
CONTRAINDIC

AÇÃO?*

SIM

AO 
PLANEJAMENTO 

FAMILIAR

SAIR COM OUTRO 
MÉTODO 

CONTRACEPTIVO NA 
ALTA

NÃO

INSERIR O DIU

REGISTRARA NO 
LIVRO DO DIU DO 

COB

AGENDAR CONSULTA 
DE RETORNO AO 

AMBULAT[ORIO DE 
DR PATRICIA PAIVA**

* Contra indicações DIU pós parto: Bolsa rota > 18h,  Suspeita de 
Corioamnionite, Trauma genital extenso, Doença sexualmente 
transmitida descoberta na gravidez e não tratada, Anomalias uterinas

** Livro de marcação disponível no COB e na sala de evolução do 
puerpério
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CAPÍTULO 16 – PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

FATORES DE RISCO PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO NA GESTAÇÃO: 

*Observação: Pacientes com essa condição deverão realizar a profilaxia medicamentosa se 
estiverem com a mobilidade reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INDICAÇÃO DE PROFILAXIA FARMACOLÓGICA 
PARA TEV 

( ) Mobilidade reduzida 
( ) História prévia de TEV 
( ) pós-operatório (cesárea)* 
( ) Cardiopatias 
( ) Idade ≥ 40 anos* 
( ) Quadro infeccioso 

( ) Internação em UTI* 
( ) Obesidade 
( ) Diabetes*  
( ) Quimio ou hormônioterapia 
( ) História familiar de TEV (1º 
grau)* 
( ) Síndrome nefrótica* 

( ) Trombofilias 
( ) Varizes /insuficiência venosa 
crônica 
( ) Tabagismo* 
( ) Pré-eclampsia* 
( ) multiparidade (> 3 partos)* 
( ) Dç inflamatória intestinal* 

 

CONTRAINDICAÇÕES PARA USO DE HEPARINA (recomenda-se não fazer profilaxia): 
Sangramento ativo/recente significativo que ofereça risco (  ), Trombocitopenia grave (<50.000 plaquetas) ou Discrasia 
sanguínea grave (  ), uso de anticoagulante (  ), contraindicação clínico-obstétrica com risco iminente de sangramento 
volumoso (  ), punção lombar, anestesia peridural/epidural/raque nas próximas 12h ou há menos de 06h (  ). 
 

OBSERVAÇÃO:  As pacientes devem ser avaliadas na internação hospitalar. A primeira avaliação na admissão 
poderá ser realizada pela equipe médica e/ou de enfermagem. Registrar no prontuário se houver mudança de indicação 
durante o internamento. 

NÃO 

SIM 

Profilaxia medicamentosa 
escolhida (enquanto 
persistir o fator de risco): 

 Enoxaparina 40mg 
SC/dia (60mg para IMC ≥ 
35) ( )           ou Heparina 
não Fracionada (HPN) – 
5.000UI SC de 8/8h  

Não fazer profilaxia 
medicamentosa – estimular 
deambulação precoce (  ). 
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CAPÍTULO 17 – PROTOCOLO DE SEPSE  

Considerar a presença de: 

 Foco infeccioso suspeito ou confirmado 

Critérios de Alerta (considerar um ou mais dos abaixo): 

 Hipertermia ≥ 37,8ºC 

 Hipotensão arterial – PAS ≤ 100 

 FR > 22 

 FC ≥ 100 

 Alteração do estado mental 

 Hipoxemia  

 Plaquetopenia < 100.000 

 Elevação dos níveis de bilirrubina 

 Elevação dos níveis de creatinina 

 

Horário de abertura do protocolo: _______________ 

Horário de coleta de hemocultura: _______________ 

Horário da administração da primeira dose de ATB: _______________ 

 

Metas hemodinâmicas atingidas nas primeiras 6 horas: 

 PVC 8-12mmHg  

 PAM ≥ 65 mmHg  

 Débito urinário ≥ 0,5ml/kg/h  

 Saturação Venosa central ≥ 70% ou Saturação Venosa Mista ≥ 65% 
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CAPÍTULO 18 – PARTOGRAMA E MÉTODOS NÃO 

FARMACOLÓGICOS PAR ALÍVIO DA DOR 
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Dilatação 

Apresentação 

 

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES 

 

NOME: PRONTUÁRIO: 

IDADE: Antecedentes Obstétricos  
 
G______P______A_______  
PV_____ PC _____  
Filhos Vivos: _______  
Em indução do TP: □ SIM □NÃO 

Data de admissão: 
 

IG: HD: 
 
________________________________________ 

CS: ABO_____Rh_____ 

Critérios para abrir o partograma na instituição:  
              DC ≥ 6cm + DU: No mínimo 2 contrações de 30”, moderada a forte intensidade 

SINAIS  
VITAIS 

Hora: Hora: Hora: Hora: 
PA: PA: PA: PA: 
FC: FR: FC: FR: FC: FR: FC: FR: 
Tax: Tax: Tax: Tax: 

 

 

10                  

9                 

8                 

7                 

6                 

5                 

4                 

3                 

2                 

 1                 

APAGAMENTO                 

HORA REAL                 

HORA DE 
REGISTRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

BCF (bat/min):                 

CONTRAÇÕES 

 

                

                

                

                

                

                

BOLSA                 

LIQUIDO 
AMNIÓTICO 

                

OCITOCINA                 

MEDICAMENTOS 
FLUIDOS 
ANESTESIA 

                

D
IL

AT
AÇ

ÃO
 (c

m
) 
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