
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protocolo Assistencial para o Pré natal na Atenção Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 

 
O presente protocolo assistencial para o pré natal na atenção básica, foi desenvolvido 

a partir do caderno do ministério da saúde, do projeto Diretrizes da FEBRASGO e  CFM e 

do livro tratado de Medicina de Família e Comunidade, seguindo as seguintes etapas: 

compilação destas referencias, avaliação dos obstetras da maternidade Bom Jesus serviço de 

referencia da cidade de Caruaru  e apresentação e análise por todos os  médicos(as) e 

enfermeiras(os) da ABS do município de Belo Jardim, consulta pública por 30 dia e as 

devidas compilação e atualizações .  

Na Cidade de Belo Jardim foram realizadas as etapas de apresentação e 

aprofundamento, depois disso passou por consulta pública por 30 dias no site: 

http://belojardim.pe.gov.br sendo as sugestões com suas referências enviadas para o email: 

atencaoprimariabelo@gmail.com, logo após promulgado em portaria municipal passando a 

fase de monitoramento, educação permanente e responsabilização.  

Este protocolo tem o intuito de criar um referencial teórico clínico e um marco legal 

de responsabilização assistencial na ABS. Buscando a partir dele produzir fluxos de 

atendimentos que aperfeiçoem a linha de cuidado as gestantes do município. Buscamos 

produzir um diálogo clínico entre as profissões médica e enfermagem de forma 

multiprofissional visando o cuidado fraterno e baseado em evidências como o grande 

horizonte a ser alcançado.  

A secretaria de saúde convoca todos os médicos e enfermeiros produtores deste 

protocolo a criarem uma rede de proteção as mulheres e crianças deste município e a 

garantirem atualizações anuais a este protocolo que se propõe ser um instrumento de 

comunicação, responsabilização e  qualificação assistencial.  
 

 
Cecílio Barbosa Cintra Galvão  

Secretário de Saúde de Belo Jardim  
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Protocolo Assistencial Para O Pré Natal na Atenção Básica de Saúde (ABS) 
Belo Jardim  

Frequência de consultas 
 

● Busca ativa das gestantes pelos ACS, para garantir primeira consulta quando possível, 

antes da 12ª semana.  

● Consultas mensais até a 28ª semana, da 29a a 36a  consultas quinzenais, a partir da 

36a semana consultas semanais até o parto. Este agendamento caso não haja 

intercorrências, caso haja, agendar para momento oportuno independente da agenda. 

● No mínimo 2 (duas) consultas médicas na ABS, podendo alternar consultas entre 

enfermeira(o) e médica(o), desde que seja pactuado com a equipe.  Não havendo 

intercorrências, caso haja intercorrências, agendar consulta parta o Médico da ABS 

ou realizar Inter consulta imediata, e o agendamento para alto risco, ou emergência 

obstétrica, quando for o caso (tudo devidamente registradas no prontuário e no cartão 

da gestante).  

● Encaminhar para Odontologia na 1º consulta 

● Encaminhar para avaliação de possível indução do parto com 41ª semanas. 

● Agendar para acompanhamento com a equipe do NASF quando Necessário.  

● Realizar grupo de casais grávidos, gestantes e acompanhantes mensalmente 

 

2) A Consulta 

 

Todas as consultas devem ser bem descritas de forma legível em prontuário com todos os 

achados, sejam eles: fisiológicos ou patológicos, datados e assinados com a identificação do 

profissional executor. Todos os profissionais que atendem a mesma mulher gestante no 

mesmo serviço devem registrar o atendimento em prontuário único.  

As Consultas devem prioritariamente respeitar  os horários disponíveis pelas gestantes. 

Devendo a equipe da ABS ofertar pelo menos duas, ou três datas, na semana da consulta 

para o agendamento.  

As Consultas devem ser realizadas com Hora marcada, marcando no máximo 03 gestantes 

por hora.  

As gestantes com idade gestacional maior  tem prioridade no horário do agendamento. 
 

a) Consulta de Enfermagem e/ou Médica na ABS: 
 

● Abordar trabalho, família e condições de moradia* 

● Abordar aspectos em relação ao planejamento da gestação e a importância do pré-

natal* 

● Abordar sobre os direitos das gestantes e apresentar a cartilha do Ministério Público 

as mesmas. 

● Abordar o tema sobre como perceber e prevenir as violências associadas a gestação e 

o plano de parto das gestantes.   

● Queixa principal e histórico da Doença atual 

● Interrogatório sintomatológico por sistemas.  

● Investigar histórico de saúde e doença da gestante* 

● Altura* 

● Peso 

● Ausculta cardíaca e pulmonar 

● Inspeção genital* 

● Realização do cito patológico caso não a gestante não o tenha atualizado 

● Exame Clinico das mamas* 

● Pressão Arterial 

● Avaliação de edema 

● Palpação obstétrica (manobras de Leopold), Altura uterina, BCF 



* Realizar na primeira consulta 

 

 b) Orientações a serem realizadas durante o pré natal: 

 

Estas orientações descritas abaixo devem formar uma agenda de abordagem a ser articulada 

entre os profissionais da USF, seja em consultas individuais, em consultas familiares ou 

coletivas, seja em grupos. O importante é que seja construindo uma programação que 

preveja profissional responsável, data gestacional a ser abordado devido tema, metodologia 

utilizada e material necessário. Esta programação tem que ser apresentada ao apoiador da 

atenção básica. 
 

● Conversar sobre ganho de peso, higiene pessoal e atividade física  

● Orientação quanto a alimentação balanceada  

● Orientações quanto ao uso de medicações sem prescrição 

● Alterações fisiológicas da gestação 

● Rede municipal de atenção a gestante, puérpera e criança 

● Direitos assistenciais da gestante 

● Intercorrências mais comuns  

● Benefícios do parto normal 

● Indicações reais de cesariana  

● O que é e como montar um Plano de parto  

● Sinais de Trabalho de parto  

● Como manter uma vida sexual ativa e segura  

● Orientações quanto ao cuidado com o RN 

● Cuidados com as mamas. 

● Amamentação exclusiva ate o sexto mês  
 

c) Exames Complementares: 
 

1º Trimestre (1ª consulta) 3º Trimestre (28 semanas) 

Hemograma 

Tipo sanguíneo e Fator Rh 

Teste rápido para Sífilis - VDRL para 

confirmar caso positivo  

Teste rápido para HIV; Anti HIV 

para confirmar caso positivo  

Glicemia de jejum 

Sumário de Urina 

HbsAg 

Toxoplasmose (IgM e IgG) 

Urocultura 

Us obstétrico (1º tri e 2º tri [Doppler ou, se 

disponível, morfológico)* 

Teste rápido HIV caso +  Anti HIV 

Teste rápido sífilis caso + VDRL 

Toxoplasmose IgM (se IgG e IgM anterior 

negativos) 

Sumário de urina 

Glicemia de jejum 

Hemograma  

USG obstétrica ainda é um tema controverso. Os estudos não evidenciam redução na 

morbimortalidade materna e fetal com a adoção do USG de 3º trimestre de rotina nas 

gestantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d)Uso de Sulfato Ferroso e Ácido Fólico 

 

Sulfato Ferroso Ácido Fólico 

Se Hb > 11mg/dL 

     40mg de Fé elementar 

Se Hb entre 8 e 11 mg/dL 

     120-200mg de Fé elementar 

Usar 3 meses antes da gestação para evitar 

má formação do SNC 

Usar na gestação até o 20º semana, como 

profilaxia de má formação congênita da 

anemia (Ministério da Saúde, 2006)  

Usar 1 hora antes do almoço com sucos 

cítricos (da fruta) 

Iniciar com 20 semanas de gestação 

 

 

e) Vacinação 
 

e.1) Tétano 

 

● Não vacinada: 3 doses (intervalo de 2 meses entre as doses) 

                          - 1ª dose o mais precoce possível 

                          - Última dose deve ser oferecida 20 dias ou mais antes do parto 

 

● Gestante vacinada: 

                          - Esquema incompleto: completar 

                          - Esquema completo: 

                                       < 5 anos: nada a realizar 

                                       > 5 anos: dose de reforço 

e.2) Hepatite B 

 

● Indicada para as gestantes com HbsAg negativo e não vacinadas; 

● Deve-se completar os esquemas incompletos ou vacinar com o intervalo de 0, 1 e 6 

meses; 

● As vacinas devem ser oferecidas após o 1º trimestre de gestação. 
 
 



 
 
 

F) Fluxograma de avaliação de exames complementares:  
  
 
 
Os Fluxos pretendem nortear os achados clínicos, mas não substituem a autonomia 
clínica dos profissionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f.1) Avaliação de Tipagem sanguínea 

 

 
 
 

f.2) Rastreamento de Sífilis 

 

 
* Casos de tratamento tratar o companheiro. 
 
 
 
 
 
 
 

f.3)Rastreamento de Hepatite B  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

f.4) Rastreamento de DM Gestacional 
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Diagnóstico da DMG  

Glicemia de jejum 
imediatamente  

24 a 28 semanas Imediatamente  
Glicemia de 

Jejum 
> = 126 mg 

/dl 

Glicemia 
de Jejum  
92 a 125 

mg/dl 

Glicemia de 
Jejum  

<92 mg /dl 

 

TOTG 75g 
Dosagem de jejum, na 1ª e na 2ª 

hora  
Diabetes 
Mellitus  

Diabetes 
mellitus 

gestacional  

Ao menos um valor de: 
Jejum > = 126 mg/dl 
2ª hora >= 200mg/dl 

 

Ao menos um valor de:   
92 à 125 mg/dl 

1ª hora menor que 150mg/dl 
2ª hora 153 a 199mg/dl 

Início do pré natal  
20 a 28 semanas  

 

Início do pré 
natal  > 28 
semanas 

 

Início do pré 
natal <20 
semanas  

 



 

f.5) Rastreamento de anemia: 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

f.6) Avaliação de Urocultura: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

f.7) Avaliação de Sumário de Urina  
 

Proteinúria  “Traços”: repita em 15 dias; caso se mantenha, encaminhe a gestante 
ao medico da APS e ou, ao pré-natal de alto risco.  
“Traços” e hipertensão e/ou edema: é necessário referir a gestante 
ao medico na APS e ou ao pré-natal de alto risco.  
“Maciça”: é necessário referir a gestante ao pré-natal de alto risco 
com urgência.  
 

Piúria/bacteriúria/ leucocitúria 
Cultura positiva (> 105 col/ml)  
 

Trate a gestante para infecção do trato urinário (ITU) 
empiricamente, até o resultado do antibiograma.  
Medicação de primeira escolha: Cefalexina 500mg de 6 em 6 horas 
por 7 a dez dias  
Solicite o exame de urina tipo I (sumário de urina) após o término do 
tratamento.  
Em caso de ITU de repetição ou refratária ao tratamento, após ajuste 
da medicação com o resultado do antibiograma, é necessário referir 
a gestante ao medico da APS e ou, ao pré-natal de alto risco.  
Caso haja suspeita de pielonefrite, é necessário referir a gestante ao 
hospital de referência para intercorrências obstétricas, caso seja 
necessário pedir para o medico na APS solicitar senha na central de 
leitos.  
 

Hematúria  
 

Se for piúria associada, considere ITU e proceda da mesma forma 
como foi apresentada no item anterior.  
Se for isolada, uma vez que tenha sido excluído sangramento genital, 
é necessário referir a gestante para consulta com o medico da APS e 
Ou  a especializada.  
 

Cilindrúria É necessário referir a gestante ao pré-natal de alto risco com 
urgência .  
 

Outros elementos  Não necessitam de condutas especiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

f.8) Rastreamento para Toxoplasmose 

 

 
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 
linfadenomegalia, deve ser solicitada sorologia e introduzida espiramicina até a confirmação 
diagnóstica, para depois redefinir a conduta. 

A profilaxia é realizada com Espiramicina 500mg (1.500.000 UI) 2 comprimidos a cada 8 horas. 
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 imunosupressão, 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 contra-indicado no 
primeiro trimestre, devendo ser iniciado a partir de 15 semanas. 

- 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 

 
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 controle materno 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. (FEBRASGO-2017) 

f.9 Citopatológico 

 

 

 

 

f.10 TRATAMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL 
 

Parasitoses - Mebendazol  = 01 comprimido 12/12 horas, por 03 dias.  Repetir com 15 dias 

 

Tratamento de infecção do trato urinário 

1ª Escolha = Cefalosporina de 1ª geração (cefalexina) – 500 mg (1 drágea) de 6/6 horas, por 7 a 10 
dias. 

2ª Escolha = Nitrofurantoína - 100 mg (1 comprimido) de 6/6 horas, por 7 a 10 dias. 

3ª Escolha = Amoxicilina – 500mg (1 comprimido) de 8/8 horas por 7 a 10 dias. 

4ª Escolha = Ampicilina -500mg (1 drágea) de 6/6 horas, por 7 a 10 dias. 

 

Tratamento para Sífilis  

Penicilina Benzatina 2.400.000UI   semanalmente, por 3 semanas IM 

 

Tratamento para corrimento vaginal 

Candidíase: tratamento tópico de preferência derivados imidazólicos como o miconazol, o 
isoconazol, o tioconazol e o clotrimazol, por um período de 7 dias. Também pode-se  utilizar 
nistatina. Não deve ser usado nenhum tratamento sistêmico. 

Vaginose bacteriana e/ou Tricomoníase: metronidazol 2 g, VO, dose única; ou 250 mg, 3 vezes 
ao dia, VO, durante 7 dias; ou metronidazol 400 mg, de 12 em 12 horas, VO, por 7 dias. Nos 
casos de tricomoníase, o parceiro também deve ser tratado. 

Gonorreéia e Clamídia: ceftriaxona 250mg IM + azitromicina 1g  dose única  



 
 
 

G) Classificação de Risco Gestacional  
 

A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes 
de saúde como parte de uma experiência de vida saudável que envolve mudanças 
dinâmicas do olhar físico, social e emocional. No entanto, devido a alguns fatores de 
risco, algumas gestantes podem apresentar maior probabilidade de evolução 
desfavorável. São as chamadas “gestantes de alto risco”.  

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o 
acesso com qualidade, é necessário que se identifiquem os fatores de risco gestacional 
o mais precocemente possível. Dessa forma, o acolhimento com classificação de risco 
pressupõe agilidade no atendimento e definição da necessidade de cuidado e da 
densidade tecnológica que devem ser ofertadas às usuárias em cada momento.  
De maneira geral, o acolhimento, em especial à gestante, objetiva fornecer não um 
diagnóstico, mas uma prioridade clínica, o que facilita a gestão da demanda espontânea 
e, consequentemente, permite que haja impacto na história natural de doenças agudas 
graves e potencialmente fatais, que, se não atendidas como prioridades, podem levar à 
morte, por exemplo, uma gestante com síndrome hipertensiva.  

Portanto, é indispensável que a avaliação do risco seja permanente, ou 
seja, aconteça em toda consulta. Em contrapartida, quando são identificados fatores 
associados a um pior prognóstico materno e perinatal, a gravidez é definida como de 
alto risco, passando a exigir avaliações mais frequentes, muitas vezes fazendo-se uso de 
procedimentos com maior densidade tecnológica.  

Nos casos em que não há necessidade de se utilizar alta densidade tecnológica 
em saúde e nos quais a morbidade e a mortalidade materna e perinatal são iguais ou 
menores do que as da população em geral, as gestações podem ser consideradas como 
de baixo risco. Assim definida, a gravidez de baixo risco somente pode ser confirmada 
ao final do processo gestacional, após o parto e o puerpério. O processo dinâmico e a 
complexidade das alterações funcionais e anatômicas que ocorrem no ciclo gestacional 
exigem avaliações continuadas e específicas em cada período.  

A atenção básica deve ser entendida como porta de entrada da Rede de Atenção 
à Saúde, como ordenadora do sistema de saúde brasileiro. Nas situações de emergência 
obstétrica, a equipe deve estar capacitada para diagnosticar precocemente os casos 
graves, iniciar o suporte básico de vida e acionar o serviço de remoção, para que haja a 
adequada continuidade do atendimento para os serviços de referência de emergências 
obstétricas da Rede de Atenção à Saúde.  

Dessa forma, a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação 
dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de 
risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento.  

A caracterização de uma situação de risco, todavia, não implica necessariamente 
referência da gestante para acompanhamento em pré-natal de alto risco. As situações 
que envolvem fatores clínicos mais relevantes (risco real) e/ou fatores evitáveis que 
demandem intervenções com maior densidade tecnológica devem ser necessariamente 
referenciadas, podendo, contudo, retornar ao nível primário, quando se considerar a 
situação resolvida e/ou a intervenção já realizada descrevendo prognóstico e 
tratamento quando for o caso em documento específico de contra referencia.. De 
qualquer maneira, a unidade básica de saúde deve continuar responsável pelo 
seguimento da gestante encaminhada a um diferente serviço de saúde.  

 
 



•  Registrar em prontuário, em cada consulta, como se classifica, no 
momento, a gestação avaliada.  

 
 
A seguir, são apresentados os fatores de risco gestacional e as situações em que 

deve ser considerado o encaminhamento ao pré-natal de alto risco e/ou à emergência 
obstétrica. É importante que a equipe de atenção básica se baseie em sua experiência 
clínica para o encaminhamento da paciente.  
 
 
 

 g.1) Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de 
atenção básica  

 

Fatores relacionados às características individuais e às condições sócio-
demográficas desfavoráveis:  

●  Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos;  
●  Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de 

horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse;  
●  Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se 

tratando de adolescente;  
● Situação conjugal insegura; 
● Baixa escolaridade (menor do que cinco anos de estudo regular); 
● Condições ambientais desfavoráveis; 
● Altura menor do que 1,45m; 
● IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade. 
● Fatores relacionados à história reprodutiva anterior: Recém-nascido com 

restrição de crescimento, pré-termo ou malformado; Macrossomia fetal; 
Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas; 

● Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior do que cinco anos;  
● Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos); 
● Cirurgia uterina anterior; 
● Três ou mais cesarianas. 
● Fatores relacionados à gravidez atual: Ganho ponderal inadequado; Infecção 

urinária; Anemia.  
 
 

g.2) Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré- natal de alto 
risco  
 

O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com 
critérios de risco, o que aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade 
de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. Atenção especial deverá ser dispensada 
às grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna 
e perinatal (grau de recomendação A).  
 

Fatores relacionados às condições prévias: 
 
        •Cardiopatias; 
        •Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica); 
        •Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em casos de        
transplantadas); 



        •Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e 
hipertireoidismo);  
 

●  Doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia);  
●  Hipertensão arterial crônica e/ou caso de paciente que faça uso de anti-

hipertensivo (PA>140/90mmHg antes de 20 semanas de idade gestacional – IG);  
●  Doenças neurológicas (como epilepsia);  
●  Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, 

depressão grave etc.);  
●  Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses);  
●  Alterações genéticas maternas;  
●  Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar;  
●  Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras);  
●  Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo 

HIV, sífilis terciária (USG com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma);  
●  Hanseníase;  
●  Tuberculose;  
●  Dependência de drogas lícitas ou ilícitas;  
●  Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado.  

 

Fatores relacionados à história reprodutiva anterior:  
 

●  Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de 
causa desconhecida;  

●  História prévia de doença hipertensiva da gestação, com mau resultado 
obstétrico e/ou perinatal (interrupção prematura da gestação, morte fetal 
intrauterina, sińdrome Hellp, eclâmpsia, internação da mãe em UTI);  

●  Abortamento habitual;  
 Esterilidade/infertilidade. 
  
Fatores relacionados à gravidez atual:  
 

  •Restrição do crescimento intrauterino;  
  •Polidrâmnio ou oligoidrâmnio;  
  •Gemelaridade;  
  •Malformações fetais ou arritmia fetal;  
  •Distúrbios hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, 
hipertensão gestacional ou transitória);  
Obs.: É necessário que haja evidência de medidas consecutivas que sugiram 
hipertensão. Nestas situações, não se deve encaminhar o caso com medida 
isolada. Em caso de suspeita de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, deve-se encaminhar a 
paciente à emergência obstétrica.  

59  
●  Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite 
(toda gestante com pielonefrite deve ser inicialmente encaminhada ao hospital 
de referência, para avaliação);  
●  Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato 
ferroso;  
●  Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, 
infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG com malformação fetal) e outras DSTs 
(condiloma);  
●  Infecções como a rubéola e a citomegalovirose adquiridas na gestação 
atual;  



●  Evidência laboratorial de proteinúria;  
●  Diabetes mellitus gestacional;  
●  Desnutrição materna severa;  
●  Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes casos, deve-se encaminhar a 
gestante para avaliação nutricional);  
●  NIC III (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista);  
●  

●  Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com Bi-rads III 
ou mais (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista);  
●  Adolescentes com fatores de risco psicossocial.  

 
 
 

g.3) Fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/ emergência 
obstétrica  

Os profissionais de saúde dos hospitais regionais e da emergência obstétrica deverão 
avaliar as gestantes encaminhadas e confirmar, ou não, o diagnóstico inicial, assim 
como determinar a conduta necessária para cada caso: internação hospitalar, 
referência ao pré-natal de alto risco ou contra referência para acompanhamento pela 
atenção básica.  

 
São fatores de risco:  

●  Sińdromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, 
placenta prévia), independentemente da dilatação cervical e da idade 
gestacional;  

●  Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial > 140/90, medida após um mínimo 
de 5 minutos de repouso, na posição sentada. Quando estiver associada à 
proteinúria, pode-se usar o teste rápido de proteinúria;  
Obs.: Edema não é mais considerado critério diagnóstico (grau de 
recomendação C).  

●  Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas 
cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio 
direito;  

●  Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia);  
 

●  Crise hipertensiva (PA > 160/110);  
●  Amniorrexe prematura: perda de líquido vaginal (consistência líquida, em 

pequena ou grande quantidade, mas de forma persistente), podendo ser 
observada mediante exame especular com manobra de Valsalva e elevação da 
apresentação fetal;  

●  Isoimunização Rh;  
●  Anemia grave (hemoglobina < 8);  
●  Trabalho de parto prematuro (contrações e modificação de colo uterino em 

gestantes com menos de 36 semanas);  
●  IG a partir de 41 semanas confirmadas;  
●  Hipertermia (Tax > = 37,8C), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de Ivas;  
●  Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes;  
●  Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular ou outra infecção que 

necessite de internação hospitalar;  
●  Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes (dor no membro inferior, 

edema localizado e/ou varicosidade aparente);  
●  Investigação de prurido gestacional/icterícia;  



●  Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento 
sistêmico com menos de 20 semanas;  

●  Vômitos inexplicáveis no 3o trimestre;  
●  Restrição de crescimento intrauterino;  
●  Oligoidrâmnio;  
● Óbito fetal 
●  Casos clínicos que necessitem de avaliação hospitalar: cefaléia intensa e súbita,  

sinais neurológicos, crise aguda de asma etc. Nos casos com menos de 20 
semanas, as gestantes podem ser encaminhadas à emergência clínica.  
 
Os encaminhamentos devem ser realizados mediante preenchimento adequado do 
instrumento de forma legível e em duas vias uma fica no prontuário da e outro vai 
com a mesma para a consulta referenciada e deverá ser anexado ao prontuário 
quando retornar com a resposta. 

 

Uma vez encaminhada para acompanhamento em um serviço de referência 
especializado em pré-natal de alto risco ou urgência obstétrica a gestante não 
perde o vińculo com a sua equipe de atenção básica onde iniciou o seu 
acompanhamento de pré-natal.  
 É importante também que a equipe seja informada a respeito da 
evolução da gravidez e dos tratamentos administrados à gestante por meio da 
contra referência, assim como são importantes a busca ativa e o 
acompanhamento das gestantes em sua área de abrangência, por meio da visita 
domiciliar mensal do ACS.  

 
 
 
Anexo 1 Cartilha direitos das mulheres  
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