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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALI-L\DORES DAÁREA DE

ENFERMAGEivf

(
~ processo de construção de Sistema Único de Saúde (SUS)

colocou a área de gestão de pessoal da saúde na ordem das
'--"" prioridades para a configuração do sistema de saúde brasileiro.

A formação e o desenvolvimento dos profissionais de saúde, a regulamentação
do exercício profissional e a regulação e acompanhamento do mercado de
trabalho nessa área passaram a exigir ações estratégicas e deliberadas dos órgãos
de gestão do Sistema.

A descentralização da gestão do SUS, o fortalecimento do controle social em
saúde e a organização de práticas de saúde orientadas pela integralidade da
atenção são tarefas que nos impõem esforço e dedicação. Lutamos por
conquistar em nosso país o Sistema Único de Saúde, agora lutamos por implantá-
10 efetivamente.

Após a Constituição Federal de 1988, a União, os estados e os municípios
passaram a ser parceiros de condução do SUS, sem relação hierárquica. De
meros executores dos programas centrais, cada esfera de governo passou a ter
papel próprio de formulação da política de saúde em seu âmbito, o gue requer
desprendimento das velhas formas que seguem arraigadas em nossos modos
de pensar e conduzir e coordenação dos processos de gestão e de formação.

Necessitamos de desenhos organizacionais de atenção à saúde capazes de
privilegiar, no cotidiano, as ações de promoção e prevenção, sem prejuízo do
cuidado e tratamento requeridos em cada caso. Precisamos de profissionais
que sejam capazes de dar conta dessa tarefa e de participar ativamente da
construção do SUS. Por isso, a importância de um "novo perfil" dos
trabalhadores passa pela oferta de adequados processos de profissioualização e
de educação permanente, bem como pelo aperfeiçoamento docente e renovação
das políticas pedagógicas adotadas no ensino de profissionais de saúde.

Visando superar o enfoque tradicional da educação profissional, baseado apenas
na preparação do trabalhador para execução de um determinado conjunto de
tarefas, e buscando conferir ao trabalhador das profissões técnicas da saúde o
merecido lugar de destaque na qualidade da formação e desenvolvimento
continuado, tornou-se necessário qualificar a formação pedagógica dos docentes
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para esse âmbito do ensino. O contato, o debate e a reflexão sobre as relações
entre educação e trabalho e entre ensino, serviço e gestão do SUS, de onde
emanam efetivamente as necessidades educacionais, são necessários e devem
ser estruturantes dos processos pedagógicos a adotar.

Não por outro motivo, o Ministério da Saúde, já no primeiro ano da atual
gestão, criou uma Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde,
que passa a abrigar o Projeto de profissionalização dos Trabalhadores da Área
de Enfermagem (PROFAE) em seu Departamento de Gestão da Educação
na Saúde. Dessa forma, o conjunto da Educação Profissional na Área da
Saúde ganha, na estrutura de gestão ministerial, nome, lugar e tempo de reflexão,
formulação e intervenção. As reformulações e os desafios a serem enfrentados
pela Secretaria repercutirão em breve nas políticas setoriais federais e, para
isso, contamos com a ajuda, colaboração, sugestões e críticas de todos aqueles
comprometidos com uma educação e lUU trabalho de farta qualidade e elevada
dignidade no setor da saúde.

O Profae exemphfica a formação e se insere nesta nova proposta de educação
permanente. É imprescindível gue as orientações conceituais relativas aos
programas e projetos de formação e gualificação profissional na área da saúde
tenham suas diretrizes revistas em cada realidade. Essa orientação vale mesmo
para os projetos gue estão em execução, como é o caso do Profae. O importante
é gue todos estejam comprometidos com uma educação e um trabalho de
qualidade, Esta compreensão e direção ganhanl máxima relevância nos cursos
integrantes do Profae, sejam eles de nível técnico ou superior, pois estão
orientadas ao atendimento das necessidades de formação do segmento de
trabalhadores que representa o maior gua.ntitativo de pessoal de saúde e que,
historicamente, ficava à mercê dos "treinamentos em serviço", sem acesso à
educação profissional de qualidade para o trabalho no SUS. O Profae vem
operando a transformação desta realidade. Precisamos estreitar as relações
entre os serviços e a sociedade, os trabalhadores e os usuários, as políticas
públicas e a cidadania e entre formação e empregabilidade.

Sabe-se que o investimento nos recursos humanos no campo da saúde terá
influência decisiva na me1horia dos serviços de saúde prestados à população.
Por isso, a preparação dos profissionais-alunos é fundamental e requer material
didático criterioso e de qualidade, ao lado de outras ações e atitudes gue causem
impacto na formação profissional desses trabalhadores. Os livros didáticos
para o Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem, já em
sua 3" edição, constituem-se, sem dúvida, em forte contribuição no conjunto
das ações que visam a integração entre educação, serviço, gestão do SUS e
controle social no setor de saúde.

Humberto Costa
Ministro de Estado da Saúde
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~úde
da Mulher, da
Criança e do
Adolescente

O presente trabalho, direcionado ao processo de qua-
lificação de auxiliares de enfermagem, abrange os con-
teúdos de enfermagem relacionados à saúde da mu-
lher, da criança e do adolescente.

Em sua concepção, procura-se contextualizar a mulher como
um ser total, cuja saúde é um direito a ser conquistado, seja no que
se refere à sua promoção, seja no que diz respeito à sua prevenção.

Aborda também o planejamento familiar como uma respon-
sabilidade do casal, além de discutir todo o processo gravidico-
puerperal, bem como a assistência de enfermagem desenvolvida
junto ao recém-nato, considerando todos os aspectos do cresci-
mento, do desenvolvimento e agravos à saúde desde a infância até
a adolescência.

1\ ênfase deste material didático está em discutir com os au-
xiliares de enfermagem a importância da realização de um traba-
lho educativo pela equipe de saúde como um todo, visando a
aprofundar questões que possibilitem reflexões a serem transfor-
madas em ações concretas de uma assistência humanizada.
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Ações preconizadas - São
ações estabelecidas pelo go-
verno nos diferentes progra-
mas, com o objetivo de unifi-
car o atendimento aos proble-
mas apresentados por uma
determinada clientela. Por
exemplo, um grande número
de mulheres morrem anual-
mente, e a causa é o câncer
de mama. Ações são
implementadas para que o
diagnóstico seja precoce, o
tratamento eficiente e a cura
alcançada. Para isto, preconi-
zam-se trabalhos educativos
que estimulem e ensinem a
mulher a realizar o auto exa-
me. Para os profissionais da
área, é necessário promover
treinamentos especIficas, ter
disporuvel medicações e exa-
mes complementares.

Morbimortalidade feminina -
( a taxa de adoecimento e
morte de mulheres.

Movimento de Mulheres - Ma-
nifestações sistemáticas contra
a discriminação feminina, inici-
ando-se com a luta das mulhe-
res pelo direito de votar. Movi-
mento que vai gradualmente
tendo visibilidade e organiza-
ção na virada do século XIX
para o XX, acontecendo, nas
décadas de 60 e 70, uma
grande movimentação com
reivindicações por maior repre-
sentação na vida pública, opor-
tunidades de estudo e acesso
às profissões entre outros.

2- SAÚDE DA MULHER, UM
DIREITO A SER CONQUISTADO

omundo feminino é cheio de detalhes próprios, que
precisam ser analisados de maneira sensível, com um olhar de
mulher. Muitas famílias hoje são chefiadas por mulheres, que
possuem uma dupla jornada de trabalho - pois, além de traba-
lhar fora, dão conta de todas as tarefas domésticas. Entender
que mulheres e homens são diferentes, não só do ponto de vis-

ta fisico e biológico, mas também na forma como entendem o mundo,
como apresentam suas necessidades e como querem ser aceitos (as),
valorizados (as) e entendidos (as), significa analisar estas questões sob
a ótica do gênero.

Faz-se necessário, portanto, compreender, sob vários aspectos,
as questões que estão relacionadas com as ações preconizadas para
atender às demandas de saúde da mulher. A maior parte dos adultos
que procuram os serviços de saúde são mulheres que apresentam di-
versas necessidades, esperando que sejam atendidas. É importante res-
saltar que o índice de abandono dos tratamentos de saúde é significati-
vo e relaciona-se com a dificuldade em receber atendimento e a forma
como os profissionais atendem as pacientes, muitas vezes de forma
desinteressada e desrespeitosa.

Inúmeras são as causas que levam a mulher ao adoecimento e à
morte o que chamamos morbimortalidade feminina. Estas causas es-
tão diretamente relacionadas às condições e hábitos de vida. Como
exemplo, podemos d.izerque as mulheres, por terem adquirido o hábito
de fumar, associado ao estresse, ao longo dos anos foram aumentando
o número de casos de doenças do coração, como infarto do miocárdio
e outros problemas ligados à circulação sangüínea, que eram mais fre-
qüentes nos homens. Por isto, para compreendermos os seus proble-
mas de saúde é importante pensar como as mulheres vivem atualmente
e os novos hábitos que vêm adquirindo.

Em busca de reconhecimento e valorização do seu trabalho, de
suas necessidades de saúde, as mulheres, de forma organizada, através
do chamado Movimento de Mulheres, vêm participando da formula-
ção das políticas públicas, cobrando ações que sejam coerentes com o
que precisam para sua saúde.

Se voltarmos um pouco, à década de 70, vamos encontrar pro-
postas de programas para dar assistência à saúde da mulher, que eram
destinadas à mulher-mãe, obedecendo a uma tradicional visão onde a
maternidade era a única forma da mulher ser reconhecida socialmente

--------------~ttr---------------------------------



e conseqüentemente receber benefícios. Daí "em a definição de área
matemo-infantil, que se preocupava com a mãe e a criança, não havendo
uma igual preocupação com outros problemas relacionados à mulher.

Com a influência do movimento das mulheres, em 1983, foi for-
mulado pelo Ministério da Saúde o Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher (pAISJ'vf), que propõe fornecer uma assistência inte-
gral clínico-ginecológica, com controle das doenças transmitidas sexu-
almente (DST), do câncer cérvico-uterino (colo do útero) e mamário, a
assistência para concepção e contracepção, uma melhor assistência pré-
natal, do parto e do puerpério, abordando os problemas desde a adoles-
cência até a terceira idade. Destacando uma importante ação para to-
dos os profissionais, oferece assistência à mulher através da educação
em saúde, nem sempre muito valorizada.

Desta forma, o PAISM propõe novas formas de relacionamento
entre profissionais de saúde e as usuárias dos serviços, sendo baseado no
respeito mútuo. Tem como objetivos reconhecer a mulher como cidadã
dotada de direitos e como um pessoa inteira, onde a história do seu corpo
e de sua vida tem importância fundamental, para que ela possa expressar
o que sente e, a partir deste fundamento, possa ser ouvida e compreendi-
da nas suas necessidades. Assegura à clientela o conhecimento necessá-
rio para que ela tenha um maior controle sobre sua saúde.

2.1 A enfermagem e a consulta
clínico-ginecológica

Quando recebemos uma mulher na Unidade de Saúde, é impor-
tante valorizar suas queixas e perceber com que urgência suas necessi-
dades precisam ser atendidas. O exame preventivo deve ser feito anual-
mente e após dois resultados negativos consecutivos o intervalo deve-
rá ser de 3 anos", Porém a mulher deve procurar a unidade de saúde,
caso sinta qualquer sinal ou sintoma diferente em seu corpo.

A consulta clínico-ginecológica tem por objetivo identificar o mais
precocemente possível distúrbios que afetam especialmente os órgãos
reprodutores femininos e as mamas, além de olhar para a saúde da mu-
lher de uma maneira geral.

Os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a
buscarem atendimento são: a dor, as modificações dos ciclos menstru-
ais, as hemorragias e o corrimento vaginal.

A dor é um sintoma muito freqüente em ginecologia, quase sem-
pre subjetiva e inconstante. f~importante identificar a origem, o tipo, a
intensidade e em que momento ou situação ocorre.

As modificações ou perturbações dos ciclos menstruais po-
dem se caracterizar em diferentes formas:

Concepção - E quando o
casal quer engravidar, mas
apresenta dificuldades e
não consegue.

Contracepção - E quando o
casal quer evitar a gravidez.

Em 1984, foi iniciada a im-
plantação deste programa,
que, por ser tão amplo e ino-
vador, ainda permanece
como norteador da assistên-
cia à mulher. Também não
podemos considera-to total-
mente implantado em nosso
pais.

1 Ministério da Saúde, 199.•.
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a) Alterações no volume: hipermenorréia (aumento do volume
sangüíneo) ou hipomenorréia (diminuição do volume
sangüíneo).

b) Período dos ciclos: polimenorréia (ciclos menstruais freqüen-
tes), oligomenorréia (diminuição dos ciclos menstruais) ou
amenorréia (ausência de menstruação). As amenorréias podem
ser primárias quando aparecem na adolescência, e secundárias,
quando presentes em mulheres ou adolescentes que já mens-
truaram e cujos ciclos se interromperam por pelo menos três
meses.

c) A menorragia representa o aumento quantitativo dos
sangramentos menstruais, com alongamento freqüente da du-
ração das menstruações. As menorragias se diferenciam da
metrorragias, que são sangramentos que aparecem fora dos ci-
clos menstruais.

d) A dismenorréia ou menstruação dolorosa pode surgir antes, no
desencadeamento ou durante o ciclo menstrual. Em seu meca-
nismo estão presentes fenômenos espasmódicos, vasculares,
congestivos e, com freqüência, também psicológicos.

As hemorragias genitais podem ser provenientes de qual-
quer ponto do aparelho genital, mas geralmente procedem do úte-
ro e de seus anexos e através do canal vaginal exteriorizam-se na
vulva. Têm valor diagnóstico muito grande. Por isso, deve-se
especificá-Ias considerando principalmente as características abai-
xo relacionadas:

• Cor vermelho vivo ou escurecido, com ou sem coágulos;

• Volume;

• Associação com outros sintomas, notadamente dores,
leucorréias e menstruação;

• Tempo de aparecimento, duração e periodicidade;

• Associação com outras doenças;

• Existência de outros elementos, como as secreções purulentas,
urina (no caso de fistulas vcsico-uterinas) e/ou tecido necrótico
ou embrionário.

o corrimento vaginal, chamado leucorréia, é representado
pela saída de secreção de coloração e abundância variável. A
leucorréia fisiológica é uma secreção normalmente produzida pelas
mucosas vulvares, endocervical, ectocervical e sobretudo vaginal
que pode ocasionar corrimento sem dar motivo para inquietação e]
ou tratamento. As leucorréias patológicas estão ligadas a inflama-
ções vulvovaginais, e pela sua relevância e freqüência devem ser
diagnosticadas e tratadas.



2.2 Afecções Ginecológicas

2.2.1 Vulvovaginites
Considera-se como vulvovaginites todas as manifestações infla-

matórias e./ou infecciosas, de caráter agudo ou crônico que podem aco-
meter a vulva, vagina ou o colo uterino, podendo atingir também a
bexiga, ureter, ânus e face interna das coxas.

As vulvovaginites manifestam-se por meio de leucorréias de as-
pectos e consistências distintas, segundo as características do agente
infeccioso, do grau de infestação e das condições clínicas do hospedei-
ro (mulher). O corrimento pode se apresentar associado a um ou mais
dos seguintes sintomas: prurido continuo no canal vaginal e vulva, dor
ou ardor local e/ou ao urinar e sensação de desconforto pélvico; os
pequenos lábios, o clitóris e o intróito vaginal podem apresentar edema
e hiperemia, como também escoriações devido ao prurido.

É imprescindível o tratamento do parceiro nas vulvovaginites
recidivantes. O tratamento, depois de iniciado, não deverá ser inter-
rompido mesmo durante a menstruação. É importante o uso de preser-
vativos durante a relação sexual, enquanto permanecer o tratamento

Dentre as vulvovaginites mais comuns, temos:

• Vaginoses bacterianas - caracterizadas por um desequilíbrio da
flora vaginal normal, devido a um aumento exagerado de bac-
térias, em especial as anaeróbias (Gordnere!1a t1ogilla/i.\J, adquiri-
das através da relação sexual ou hábitos precários de higiene
(limpeza inadequada da genitália, não lavagem das mãos antes
e após as eliminações, não troca freqüente da roupa íntima, uso
de roupa íntima de outra pessoa). O diagnóstico é feito através
da anamnese, que identifica a queixa de prurido vulvar acom-
panhado de corrimento amarelado e odor fétido. A confirma-
ção do diagnóstico ocorre através da leitura de uma lâmina de
esfregaço vaginal. O tratamento deverá ser do casal na forma
sistêmica e poderá estar associado a um bactericída tópico.

• Candidíase vulvovaginal - infecção da vulva e canal vagina cau-
sada por um fungo que habita a mucosa vaginal, a Candida
albicans. A relação sexual é considerada a principal forma de
transmissão; outros fatores, como gravidez, diabetes melitus,
obesidade, antibióticos, corticóides, uso de anticoncepcional
hormonal também são fatores predisponentes da candidiase
vulvovaginal. 1\ sintomatologia dependerá do grau de infecção
e da localização do tecido inflamado, podendo apresentar-se
como prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento
branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite coalha-
do), hiperemia, edema, fissuras e maceração da vulva,
dispareunia (dor à relação sexual). O diagnóstico é confirmado

Nas crianças, as vulvovagi-
nites desenvolvem-se basica-
mente por higiene precaría,
parasitas (oxiúrus) e presença
de corpo estranho.

Prurido - Termo técnico
que significa coceira.

Vulvovaginites recidivantes -
São aquelas que reaparecem
após tratamento, tendo com
causas o não tratamento do
parceiro, higiene precária,
baixa imunidade.

--------------------------------~~r--------------
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Recidiva - Reaparecimento
da doença após algum

Disúria - É o ardor ao uri-
nar.
Polaciúria - f o aumento do

São freqüentes as associa-
ções das vulvovaginites e
as diferentes DST. Destaca-
se, atualmente, a relação
entre a presença de DST e
o aumento do risco de in-

Glândula de Bartholin - É
uma glândula par, situada
à direita e a esquerda na
metade posterior dos gran-
des lábios. É responsável
pela umiditicação vaginal
facilitando o ato sexual.

pelo exame laboratorial do conteúdo vaginal em que se visualiza
a presença do fungo. O tratamento é tópico, com o uso de cre-
me antimicótico, podendo também ser prescrito terapêutica
sistêmica nos casos de recidivas.

• Tricomoniase genital - é uma infecção causada pela Tridiomonas
vagiJla!is, tendo como via de transmissão a sexual. Pode perma-
necer assintomática no homem e na mulher, principalmente após
a menopausa. Na mulher pode acometer a vulva, o canal vagi-
nal e a cérvice uterina, Os sinais e sintomas principais são:
corrimento abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com pre-
sença de bolhas e odor fétido semelhante a "peixe podre", pru-
rido elou irritação vulvar, dor pélvica, disúria, polaciúria e
hiperemia da mucosa vaginal com placas averme1hadas. O tra-
tamento sempre é sistêmico, podendo ser associada terapêuti-
ca tópica vaginal .

• Aconselhamento

É tido como um instrumento importante para a quebra da ca-
deia de transmissão das DST. Auxilia o cliente a compreender a rela-
ção existente entre o seu comportamento e o problema de saúde que
está apresentando, a reconhecer os recursos que tem para evitar no-
vas infecções.

A enfermagem poderá, através de ações educativas, orientar a
clientela a partir da sua entrada na unidade de saúde quanto às formas
de transmissão das DST~ assim como os mecanismos de prevenção das
doenças ginecológicas. Essas ações podem ser realizadas através da
distribuição de folhetos informativos, pôsteres afixados nos murais de
passagem da clientela, grupos de orientação nas salas de espera e utili-
zação de vídeos educativos. Também podem ser dadas orientações in-
dividuais na pré-consulta ou na pós-consulta ginecológica.

2.2.2 Bartholinite
A bartholinite é uma infecção estritamente vulvar da glândula

de Bartholin. Sua infecção é às vezes crônica e sob a forma de cisto,
sendo mais freqüente a forma aguda, que caracteriza-se pela presen-
ça de rubor, calor, dor e com edema significativo, por vezes defor-
mando a vulva.

2.2.3 Leiomiomatose uterina
Leiomiomatose uterina, também conhecida por miomatose

uterina, é um tumor benigno sólido que com freqüência acomete as
mulheres e se aloja preferencialmente no corpo do útero.

--------------~tt----------------------------------



A causa da formação do mioma é desconhecida. É ligeiramente
mais comum em mulheres nuligestas e nas de raça negra. Está relacio-
nado com a produção hormonal, não apresentando crescimento com a
menopausa.

Em mulheres não grávidas, os miomas podem ou não trazer pro-
blemas. Cerca de 25%, entretanto, causam sangramento uterino anor-
mal. Algumas mulheres queixam-se de plenitude ou sensação de peso
pélvico. Podem ainda causar dismenorréia, leucorréia, hipermenorréia ou
menorragia, Pode ocorrer um quadro de anemia e ou de infecção. O tra-
tamento inicial sempre é conservador, com o uso de terapêutica hormonal,
mas na ausência de resposta e tratamento poderá tornar-se cirúrgico.

Em mulheres grávidas, os miomas podem causar os seguintes ris-
cos adicionais: aborto, falta de encaixamento, trabalho de parto prematu-
ro, dor, distocia, trabalho de parto prolongado e hemorragia pós-parto.

2.2.4 Câncer de colo de útero e de mamas
A prevenção do câncer de colo de útero ou cérvice, com a colhei-

ta da citologia oncótica, e o exame clínico das mamas com orientação
para o auto exame, ocupam um lugar importante na consulta.

O colo é a parte do útero que se encontra no fundo do canal
vaginal e pela sua localização torna-se mais exposto ao risco de desen-
volver doenças. Para a detecção precoce de fatores predisponentes do
câncer de colo do útero é feito o exame de papanicolau que consiste em
retirar uma pequena quantidade de material do colo do útero para aná-
lise em laboratório especializado.

O câncer cérvico-uterino, juntamente com o de mama, represen-
taram no período de 1978 a 1986 as maiores taxas de mortalidade entre
as mulheres. A distribuição de óbitos por essas duas doenças apresenta
diferenças regionais, relacionando-as ao grau de desenvolvimento eco-
nômico-social. O câncer cérvico-utermo aparece com maior freqüên-
cia em mulheres que moram nas regiões Norte e Centro-Oeste do pais.
O câncer de mama ocupa o primeiro lugar em incidência nas regiões
Nordeste, Sul e Sudeste de acordo com o Instituto Nacional do Câncer.
Esta doença é mais freqüentemente descoberta entre os 40 e 60 anos
de idade. Já no câncer de colo, a faixa etária priorizada é de 25 a 60
anos, para realização do exame.

As ações de controle do câncer cérvico-uterino compõem-se de:
consulta clínico- ginecológica, colheita de material para esfregaço
cérvico-vaginal (colheita de preventivo), tratamento dos processos in-
flamatórios c neoplasias, encaminhamento para clínica especializada
para dar continuidade aos tratamentos.

A ctiologia do câncer cérvico-uterino ainda é desconhecida. Sabe-
se que, como todo câncer, é uma doença que atinge as células do colo

o útero possui três cama-
das; endométrio (camada
interna), miométrio (cama-
da muscular) e serosa (ca-
mada de revestimento ex-
terno).

NuJigestaçâo - E quando a
mulher nunca engravidou.

Citologia oncotica - E o
exame para identificaçao
de células cancerfgenas.
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o câncer do colo do útero
geralmente apresenta sin-
tomas quando já está em
fase avançada; a mulher
não deve esperar os sinto-
mas para se prevenir ou
tratar, como acontece em

2 Ministério da Saúde, 1994, P: 14

uterino, desordenando seu crescimento até formar um tumor. Porém
existem fatores de risco que estão relacionados, tais como:

• Inicio da atividade sexual em idade precoce;

• Vários parceiros;

• História de doenças sexualmente transmissíveis, principalmen-
te decorrentes de infecções por papilomavírus e herpes vírus;

• Baixo nível socioeconômico;

• Tabagismo;

• Carências nutricionais, como a hipovitaminose A.

De acordo com o Ministério da Saúde", as variáveis acima des-
critas caracterizam o comportamento de risco de câncer-cérvico uterino
e devem ser consideradas na determinação da população-alvo do pro-
grama. As peculiaridades regionais e a incidência por grupo etário po-
dem determinar um perfil diferenciado.

O processo de instalação do câncer de colo demora muitos anos
(10 a 20 anos) e as alterações celulares são facilmente detectadas atra-
vés do exame citológico. Por isso, as possibilidades de cura são de 100%
se a mulher fizer o exame periódico e seguir o tratamento adequado.

Para o exame é necessário o preparo do ambiente para que a
cliente não se sinta constrangida e favoreça a colheita adequada. O
ambiente deverá propiciar privacidade e especialmente segurança.

Os rnaterias para a realização do exame são: espéculos vaginais
(descartáveis ou não) de tamanhos adequados com relação à idade e à
paridade (número de filhos) da cliente; campo estéril, espátula de ma-
deira (tipo ayre ou similar), escovinha Campos da Paz, swab de cabo
longo (para colheita em mulheres virgens), lâmina, frasco, fixador, foco
de luz e biombo.

Para garantir a boa qualidade do exame, o auxiliar de enferma-
gem deve orientar a mulher quanto a alguns cuidados importantes an-
tes da realização do mesmo, como: não realizar o exame no período
menstrual ou de sangramento, não ter relações sexuais por 24 horas e
não utilizar duchas, lavagens e medicamentos via vaginal por 48 ou 72
horas que antecedem o exame.

Ao proceder o preparo da cliente na unidade de saúde, devemos
orientá-Ia a urinar, pois o esvaziamento vesical permite um maior rela-
xamento. Devemos oferecer uma camisola com a abertura voltada para
a frente e um local para que a cliente retire toda a roupa com total
privacidade.

Ao colocar a cliente na mesa em posição ginecológica, as náde-
gas devem estar na borda da mesa e os pés no local próprio para apoio.
Atentar para que apenas a área que será examinada deva permanecer
exposta. Durante o exame, visando proporcionar relaxamento à clien-



te, é importante orientá-Ia sobre o procedimento, mostrando que todo
o material a ser utilizado é descartável e/ou esterilizado e estimulá-Ia a
inspirar e expirar profundamente,

Faz parte do exame ginecológico a inspeção da vulva, do canal
vaginal e do colo uterino. Durante o exame, deve-se atentar para sinais
de inflamação (dor, calor e rubor), sangramento ou alterações locais da
pele e mucosa, como a presença de lesões e parasitas. No canal vaginal
e no colo uterino, deve-se observar a coloração da mucosa, a presença
de secreções, lesões e corpo estranho, encaminhando ao enfermeiro ou
médico, nos casos de anormalidade.

As ações de controle do câncer de mama são: auto-exame das
mamas, exame clínico das mamas e exames complementares. Es tas ações
têm como principal objetivo a detecção precoce de alterações que po-
dem sugerir ou constituir uma neoplasia.

Aqui vamos priorizar o exame clínico das mamas e o auto-exame,
citando os exames complementares.

O câncer de mama geralmente apresenta-se como um nódulo.
Leva aproximadamente de seis a oito anos para atingir um centíme-
tro de diâmetro. Esta lenta evolução possibilita a descoberta ainda
cedo destas lesões, se as mamas são periodicamente examinadas. As
primeiras metástases comumente aparecem nos gânglios linfáticos
das axilas.

A doença é descoberta entre os 40 e os 60 anos de idade e os
fatores de risco envolvidos são: menarca antes dos 11 anos; primeiro
parto após os 30 anos; nuliparidade; menopausa após os 55anos; histó-
ria pessoal ou familiar de câncer de mama.

Existem fatores de risco que podem ser controlados, pela própria
mulher desde que orientada a não ingerir dieta rica em gordura e pobre
em fibras e vitaminas; evitar exposição a radiações.

O que se sabe hoje sobre o câncer de mama ainda não é o sufici-
ente para a utilização de medidas que evitem o aparecimento da doen-
ça (prevenção primária). Os esforços para o controle são direcionados
para a detecção precoce (descoberta de pequenos tumores).

Aproximadamente, 80% dos tumores são descobertos pela pró-
pria mulher, tocando sua mama incidentalmente. Portanto, é muito im-
portante que o exame das mamas seja feito pela mulher e pelo profissi-
onal de saúde na consulta

O auto-exame das mamas é um procedimento que permite à
mulher participar do controle de sua saúde. Recomenda-se que ele deve
ser realizado mensalmente, uma semana após a menstruação, período
em que as mamas não apresentam edema. As mulheres que não tem
mais menstruação devem fazer o exame no mesmo dia de cada mês,
para evitar o esquecimento.

Neoplasia - ( a formação
de um novo tecido, poden-
do ser normal (cicatriza-
ÇãO) ou patológico
(tumoração).

Neoplasia maligna - É outra

Nódulo - Popularmente
denominado "caroço", é
uma pequena solidificação
do tecido mamário.

Metástase - f a presença de
Células malignas provenientes
do tumor, atingindo outros
órgãos.

Menarca - É a ocorrência da ,.
menstruação.

Menopausa - E a cessação
da menstruação.

Nuliparidade - E quando a
mulher nunca entrou em tra-
balho de parto.

A presença de fibras, vita-
minas e minerais na dieta
é considerado um fator de
proteção na formação do
câncer mamário.

A probabilidade de cura é
maior quando o tumor é des-
coberto em sua fase inicial.
quando este ainda é pequeno
e responde melhor ao trata-
mento.



• Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente

....--.
Palpação _ -'~
/~:--._----:}'.- ... \
\~F- - . " .

-'»<

o auxiliar de enfermagem deve orientar as clientes sobre o auto-
exame durante a pré consulta, em reuniões educativas e nas oportuni-
dades que surgirem. Nestas orientações, é necessário lembrar que as
mamas nem sempre possuem o mesmo tamanho, que mesmo fazendo o
auto-exame não se deve deixar de fazer a consulta ginecológica perió-
dica e que a presença de nódulo não significa que seja câncer.

As etapas do auto-exame são:

Inspeção

---------------tt----------------------------------
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a) Inspeção em frente ao espelho

• A mulher deve estar de pé, sem roupa da cintura para cima,
braços estendidos ao longo do corpo. Ao se olhar, deve
prestar atenção e comparar uma mama com a outra, obser-
vando tamanho, posição, cor da pele, vasos ressaltados,
repuxamento da pele, ou qualquer alteração que não havia
percebido antes.

• Depois, levantar os braços acima da cabeça e fazer as mes-
mas comparações, observando se existe presença de massa
tumoral.

• Finalmente colocar as mãos nos quadris, pressionado-os
para baixo, para que o contorno das mamas fique saliente.

b) Palpação

• Deitar com o ombro elevado (usar embaixo do ombro uma
toalha dobrada).

• Examinar a mama esquerda com a mão direita até a axila.

• Examinar a mama direita com a mão esquerda até a axila.

• Proceder a expressão da aréola mamária observando a pre-
sença de secreção purulenta, serosa ou sanguinolenta. Pode
estar associado a processo inflamatório, lesão benigna ou
lesão maligna. Vale lembrar que as mulheres que tomam
contraceptivos orais por tempo prolongado podem apre-
sentar saída de líquido claro, como também as mulheres
que insistentemente estimulam a saída de secreção fazen-
do expressão.

A realização do exame mamário pela mulher (auto-exame) não
substitui o exame clínico realizado pelo profissional. São dois procedi-
mentos importantes que, somados, garantem à mulher maior possibili-
dade de identificação precoce e rapidez para alcançar a cura.

O auxiliar de enfermagem que desenvolve suas atividades junto
à mulher, devendo lembrar sempre que o câncer é uma doença que
afeta a auto-imagem, a feminilidade, a amamentação, ° relacionamento
sexual. Portanto, deve estar atento para amenizar as dificuldades da
cliente e compreender seus sentimentos de culpa, vergonha, depressão,
dificuldade no relacionamento famíliar, medo. O acolhimento da clien-
te e seus familiares por toda a equipe é um fator fundamental para o
sucesso do tratamento.

2.2.5 Câncer de endométrio
O câncer de endométrio ou do corpo uterino é uma neoplasia

maligna menos freqüente que a do colo uterino, Geralmente acomete
mulheres após os 50 anos, após a menopausa.

Aréola mamaria - f a re-
giãO pigmentada da
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Os sinais de alerta são: as metrorragias mínimas, espontâneas e
sem freqüência definida; as secreções rosadas semelhantes a "água de
carne" (às vezes fétidas), as dores irregulares de curta duração, repeti-
das várias vezes durante o dia. Entretanto, o câncer uterino é por mui-
to tempo assintomático ou só se apresenta como perda sangüínea iso-
lada, da qual não se encontra o motivo, a não ser após anamneses rni-
nuciosas.

Os métodos de diagnóstico são a histeroscopia e biópsia de
endométrio, que poderão ser realizados no ambulatorio ou no centro
citúrgico. O tratamento sempre é cirurgico, com a retirada total do úte-
ro e seus anexos, também chamada de cirurgia de histerectomia total
abdominal com anexectomia bilateral.

2.2.6 Câncer vaginal
Os cânceres primitivos da vagina são raros. Em sua maioria são

decorrência de metástase de cânceres do colo ou do corpo uterino, por-
tanto secundários, cujo prognóstico costuma ser sombrio. Os peque-
nos sangramentos intermitentes ou mesmo as hemorragias mais impor-
tantes representam sinais de alerta.

,--- ....•... '...••.~~/'\._--,
L-· .•...rC. _ oPrograma de Assistência Integral à Saúde da

Mulher, do Ministério da Saúde (pAISMjMS), teve como pon-
to de partida o debate sobre a questão do planejamento fami-
liar em nosso país, tendo sido incorporado ao conjunto das
ações de saúde previstas por este programa.

O planejamento familiar, como o próprio nome indica,
se refere ao planejamento da família e pressupõe-se que cada
cidadão deva gozar de plena liberdade para planejar o tipo de
família que deseja constituir, inclusive no que diz respeito ao
número de filhos.

A assistência ao planejamento familiar deve prever o
acompanhamento, tanto dos casais que desejam evitar a gravi-

dez, quanto daqueles que desejam engravidar mas que por alguma razão
não conseguem.

O Ministério da Saúde recomenda que a atuação dos profissio-
nais de saúde esteja pautada pelos princípios da integralidade, eqüida-
de e, no que se refere à questão do planejamento familiar, o pressupos-



to básico é o de que todas as pessoas têm o direito à livre escolha dos
padrões de reprodução que lhes convenham como indivíduos ou casais.

Ao contribuir para que as mulheres conheçam melhor seu pró-
prio corpo e valorizem a sua trajetória de vida, o PAISM antecipou a
discussão acerca do rompimento com a passividade e submissão da
clientela através da socialização e discussão do saber técnico e do saber
popular, da reflexão das vivências e do exercício da crítica e da partici-
pação, direitos básicos da cidadania.

Neste sentido, o Ministério da Saúde recomenda que as ativida-
des educativas sejam desenvolvidas com o objetivo de oferecer à clien-
tela os conhecimentos necessários para a escolha livre e consciente do
método anticoncepcional, assim como propiciar a reflexão sobre temas
relacionados à prática da contracepção, inclusive a sexualidade.

Todo o trabalho educativo deve buscar romper com o
autoritarismo e o distanciamento que historicamente marcaram a rela-
ção profissional-cliente, e este trabalho deve ser o primeiro a ser encora-
jado e realizado ao se implantar o programa de planejamento familiar.

Cabe acrescentar que não existe método contraceptivo ideal e
que este deve ser escolhido pelas próprias mulheres e seus parceiros,
em função das características do método e de razões pessoais. Por isso,
uma mesma mulher poderá, ao longo de sua vida, utilizar vários méto-
dos, de acordo com a fase que esteja vivendo.

3.1 Assistência aos casais férteis

f~o acompanhamento dos casais que não apresentam dificulda-
des para engravidar, mas que não o desejam. Desta forma, estudare-
mos os métodos contraceptivos mais conhecidos e os oferecidos pe-
las instituições.

Durante muitos anos, a amamentação representou uma alter-
nativa exclusiva e eficaz de espaçar as gestações, pois as mulheres apre-
sentam sua fertilidade diminuída neste período, considerando que, quan-
to mais freqüentes são as mamadas, mais altos são os níveis de prolactina
e conseqüentemente menores as possibilidades de ovulação.

Os fatores que determinam o retorno da ovulação não são preci-
samente conhecidos, de modo que, mesmo diante dos casos de aleita-
mento exclusivo, a partir do 3° mês é recomendada a utilização de um
outro método. Até o 3° mês, se o aleitamento é exclusivo e ainda não
ocorreu menstruação, a.O)possibilidades de gravidez são rrúnimas.

Atualmente, com a descoberta e divulgação de novas tecnologias
contraceptivas e a mudança nos modos de viver das mulheres em rela-
ção a sua capacidade de trabalho, o seu desejo de maternidade, a forma
como percebe seu corpo como fonte de prazer e não apenas de re-

Na sua comunidade, famllia
ou cIrculo de amizades,
quais os métodos
contraceptívos mais conhe-

Prolactina - Hormônio
produzido pela hipófise,
que estimula a produção
de leite na mulher, poden-
do inibir a ovulação.
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Os métodos naturais são
indicados tanto às mulhe-
res que desejam evitar a
gravidez quanto àquelas
que querem engravidar.

Ogino e Knaus foram cien-
tistas - o primeiro japonês,
e o segundo, austnaco -
que estudaram o ciclo
menstrual, tendo conclur-
do, acerca dos três princrpl-
os científicos já citados, os
cálculos que permitem 10-

produção foram fatores que incentivaram o abandono e o descrédito
do aleitamento como método capaz de controlar a fertilidade.

Outro método é o coito interrompido, sendo também uma
maneira muito antiga de evitar a gravidez. Consiste na retirada do
pênis da vagina e de suas proximidades, no momento em que o ho-
mem percebe que vai ejacular. Desta forma, evitando o contato do
sêmen com o colo do útero é que se impede a gravidez.

Seu uso está contra-indicado para os homens que têm ejaculação
precoce ou não conseguem ter controle sobre a ejaculação.

Os métodos naturais ou de abstinência periódica são aque-
les que utilizam técnicas para evitar a gravidez e se baseiam na auto-
observação de sinais ou sintomas que ocorrem fisiologicamente no or-
ganismo feminino, ao longo do ciclo menstrual, e que, portanto, aju-
dam a identificar o período fértil.

Quem quer ter filhos, deve ter relações sexuais nos dias férteis, e
quem não os quer, deve abster-se das relações sexuais ou nestes dias
fazer uso de outro método - os de barreira, por exemplo.

A determinação do período fértil baseia-se em três princípios ci-
entíficos, a saber:

• A ovulação costuma acontecer 14 dias antes da próxima
menstruação (pode haver uma variação de 2 dias, para mais
ou para menos);

• O óvulo, após a ovulação, tem uma vida média de 24 horas;

• O espermatozóide, após sua deposição no canal vaginal, tem ca-
pacidade para fecundar um óvulo até o período de 48-72 horas.

Os métodos naturais, de acordo com o Ministério da Saúde, são:

a) Método de Ogino-Knaus

Esse método é também conhecido como tabela, que ajuda a mu-
lher a descobrir o seu período fértil através do controle dos dias do seu
ciclo menstrual. Logo, cada mulher deverá elaborar a sua própria tabela.

Sabemos que a tabela foi vulgarizada, produzindo a formula-
ção de tabelas únicas que supostamente poderiam ser utilizadas por
qualquer mulher. Isto levou a um grande número de falhas e conse-
qüente descrédito no método, o que persiste até os dias de hoje.

Para fazer a tabela deve-se utilizar o calendário do ano, anotando
em todos os meses o 10 dia da menstruação. O ciclo menstrual começa
no 10 dia da menstruação e termina na véspera da menstruação seguin-
te, quando se inicia um novo ciclo.

A primeira coisa a fazer é certificar-se de que a mulher tem os
ciclos regulares. Para tal é preciso que se tenha anotado, pelo me-
nos, os seis últimos ciclos.



Como identificar se os ciclos são regulares ou não?

Após anotados os seis últimos ciclos, deve-se contá-Ios, anotando
quantos dias durou cada um. Selecionar o maior e o menor dos ciclos.

Se a diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto for igual ou
superior a 10 dias, os ciclos desta mulher serão considerados irregulares
e, portanto, ela não deverá utilizar este método. Além do que, devem
procurar um serviço de saúde, pois a irregularidade menstrual indica
um problema ginecológico que precisa ser investigado e tratado.

Se a diferença entre eles for inferior a 10 dias, os ciclos são
considerados regulares e esta mulher poderá fazer uso da tabela.

Como fazer o cálculo para identificar o período fértil?

Subtrai-se 18 dias do ciclo mais curto e obtém-se o dia do ini-
cio do período fértil.

Subtrai-se 11 dias do ciclo mais longo e obtém-
se o último dia do período fértil.

Após a determinação do período fértil, a mulher e
seu companheiro que não desejam obter gravidez, de-
vem abster-se de relações SCh'UaiScom penetração, neste
período, ou fazer uso de outro método. Caso contrário,
deve-se intensificar as relações sexuais neste período.

Recomendações Importantes:

• O parceiro deve sempre ser estimulado a par-
ticipar, ajudando com os cálculos e anotações.

• Após a definição do período fértil, a mulher
deverá continuar anotando os seus ciclos, pois
poderão surgir alterações relativas ao tamanho
do maior e menor ciclo, mudando então o perí-
odo fértil, bem como poderá inclusive surgir,
inesperadamente, uma irregularidade menstru-
al que contra-indique a continuidade do uso do método.

• Não se pode esquecer que o dia do ciclo menstrual não e
igual ao dia do mês.

• Cada mulher deve fazer sua própria tabela e a tabela de uma
mulher não serve para outra.

• No período de 6 meses em que a mulher estiver fazendo as
anotações dos ciclos, ela deverá utilizar outro método, com ex-
ceção da pílula, pois esta interfere na regularização dos ciclos.

Os ciclos irregulares e a lactação são contra-indicações no uso
desse método.

Os profissionais de saúde deverão construir a tabela junto com
a mulher e refazer os cálculos todas as vezes que forem necessárias,
até que a mulher se sinta segura para tal, devendo retomar à unidade
dentro de 1 mês e, depois, de 6 em 6 meses.

As constantes 18 e 11 (nú-
meros que não variam)
foram determinadas por
Ogino e Knaus, pelo estudo
dos três princípios cíenurl-

Os ciclos irregulares são
muito comuns nas adoles-
centes, nos primeiros ciclos
após a interrupção do uso
de contraceptivos
hormonais (pflulas), na pré-
menopausa, pós-parto e
pós-aborto, nas mulheres
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b) Método da Temperatura Basal Corporal

É o método que permite identificar o período fértil por meio das
oscilações de temperatura que ocorrem durante o ciclo menstrual, com
o corpo em repouso.

Antes da ovulação, a temperatura do corpo da mulher
permanece em nível mais baixo. Após a ovulação, com a for-
mação do corpo lúteo e o conseqüente aumento da produ-
ção de progesterona, que tem efeito hipertérrnico, a tempe-
ratura do corpo se eleva ligeiramente e permanece assim até
a próxima menstruação.

Deste modo, o aumento da temperatura indica que a
ovulação já ocorreu.

Como construir a Tabela ou Gráfico de Temperatura?

li partir do 1° dia do ciclo menstrual, deve-se verificar
e anotar a temperatura todos os dias, antes de se levantar da
cama, depois de um período de repouso de 3 a 5 horas, usan-
do-se sempre o mesmo termômetro.

A temperatura deve ser verificada sempre no mesmo lo-
cal: na boca, no reto ou na vagina. A temperatura oral deve ser

verificada em um tempo mínimo de 5 minutos e as temperaturas retal e
vaginal, no mínimo 3 minutos, observando-se sempre o mesmo horário para
que não haja alteração do gráfico de temperatura.

Caso a mulher esqueça de verificar a temperatura um dia, deve
recomeçar no próximo ciclo.

Registrar a temperatura a cada dia do ciclo em um papel qua-
driculado comum, em que as linhas horizontais referem-se às tem-
peraturas, e as verticais, aos dias do ciclo. Após a marcação, ligar os
pontos referentes a cada dia, formando uma linha que vai do l? ao
2°, do 2° ao 3°, do 3° ao 4°dia e daí por diante.

Em caso de quebra do ter-
mômetro, deve-se anotar o
dia em que isto ocorreu.
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Em seguida, verificar a ocorrência de um aumento persistente da
temperatura basal por 3 dias seguidos, no período esperado da ovula-
ção. O aumento da temperatura varia entre O,2°C a O,6°C.

A diferença de no mínimo O,2°C entre a última temperatura baixa
e as três temperaturas altas indica que a ovulação ocorreu e a tempera-
tura se manterá alta até a época da próxima menstruação.

O período fértil termina na manhã do 3° dia em que for ob-
servada a temperatura elevada. Portanto, para evitar gravidez, o
casal deve abster-se de relações sexuais, com penetração, durante
toda a primeira fase do ciclo até a manhã do 3° dia de temperatura
elevada.

Após 3 meses de realização do gráfico da temperatura, pode-se
predizer a data da ovulação e, a partir dai, a abstinência sexual poderá
ficar limitada ao período de 4 a 5 dias antes da data prevista da ovula-
ção até a manhã do 3° dia de temperatura alta. Os casais que quiserem
engravidar devem manter relações sexuais neste período.

Durante estes 3 meses, enquanto estiver aprendendo a usar a ta-
bela da temperatura, deverá utilizar outro método contraceptivo, com
exceção do contraceptivo hormonal.

A ocorrência de qualquer fator que pode vir a alterar a tempera-
tura deve ser anotada no gráfico. Como exemplo, tem-se: mudança no
horário de verificação da temperatura; perturbações do sono e/ou emo-
cionais; algumas doenças que podem elevar a temperatura; mudanças
de ambiente e uso de bebidas alcoólicas.

Esse método é contra-indicado em casos de irregularidades mens-
truais, amenorréia, estresse, mulheres com períodos de sono irregular
ou interrompido (por exemplo, trabalho noturno).

Assim como no método do calendário, para a construção do grá-
fico ou tabela de temperatura, a mulher e/ ou casal deverá contar com a
orientação de profissionais de saúde e neste caso em especial, no de-
correr dos três primeiros meses de uso, quando, a partir daí, já se poderá
predizer o período da ovulação. O retorno da cliente deverá se dar, pelo
menos, em seis meses após o início do uso do método. Em seguida, os
retornos podem ser anuais.

c) Método da ovulação ou do muco cervical ou Billings
É o método que indica o período fértil por meio das caracterís-

ticas do muco cervical e da sensação de umidade por ele provocada
na vulva,

O muco cervical é produzido pelo colo do útero, tendo como
função umidificar e lubrificar o canal vaginal. A quantidade de muco
produzida pode oscilar ao longo dos ciclos.
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Estroqénio - r um
hormónio que possui diver-
sas funções, dentre elas o
crescimento do novo
endométrio após a mens-
truação. Confere elastici-
dade ao muco cervical, o
que favorece a
espermomigração. ou seja
, a ascensão do

ção ao óvulo.

Para evitar a gravidez, é preciso conhecer as características do
muco. Isto pode ser feito observando-se diariamente a presença ou au-
sência do muco através da sensação de umidade ou secura no canal
vaginal ou através da limpeza da vulva com papel higiênico, antes e
após urinar. Esta observação pode ser feita visualizando-se a presença
de muco na calcinha ou através do dedo no canal vaginal.

Sem muco - período infértil Fase pré-ovulatória

Fase ovulatória - períoro fértil

Logo após o término da menstruação, tem-se, em geral, uma fase
seca (fase pré-ovulatória). Quando aparece muco nesta fase, geralmen-
te é opaco e pegajoso.

Na fase ovulatória, o muco, que inicialmente era esbranquiçado,
turvo e pegajoso, vai-se tornando a cada dia mais elástico e lubrifican-
te, semelhante à clara de ovo, podendo-se puxá-Ia em fio. Isto ocorre
porque neste período os níveis de estrogênio estão elevados e é nesta
fase que o casal deve abster-se de relações sexuais, com penetração,
pois há risco de gravidez.

O casal que pretende engravidar deve aproveitar este período
pata ter relações sexuais.

O último dia de muco lubrificante, escorregadio e com elastici-
dade máxima, chama-se dia ápice, ou seja, o muco com a máxima capa-
cidade de facilitar a espermomigração. Portanto, °dia ápice só pode ser
identificado a posteriori e significa que em mais ou menos 48 horas a
ovulação já ocorreu, está ocorrendo ou vai ocorrer.



Na fase pós-ovulatória, já com o predomínio da progesterona, o muco
forma uma verdadeira rolha no colo uterino, impedindo que os
espermatozóides penetrem no canal cervical. É um muco pegajoso, bran-
co ou amarelado, gmmoso, que dá sensação de secura no canal vaginal.

No 4° dia após o dia ápice, a mulher entra no período de
infertilidade.

As relações sexuais devem ser evitadas desde o dia em que apa-
rece o muco grosso até quatro dias depois do aparecimento do muco
elástico.

No início, é bom examinar o muco mais de uma vez ao dia, fazen-
do o registro à noite, preferencialmente, no mesmo horário. É impor-
tante anotar as características do muco e os dias de relações sexuais.

Quando notar, no mesmo dia, mucos com características diferen-
tes, à noite, na hora de registrar, deve considerar o mais indicativo de
fertilidade (mais elástico e translúcido).

No período de aprendizagem do método, para identificar os dias
em que pode ou não ter relações sexuais, o casal deve observar as se-
guintes recomendações:

• Só deve manter relações sexuais na fase seca posterior à mens-
truação e, no máximo, dia sim, dia não, para que o sêmen não
interfira na avaliação.

• Evitar relações sexuais nos dias de muco, até três dias após o
dia ápice.

É importante ressaltar que o muco não deve ser examinado no
dia em que a mulher teve relações sexuais, devido à presença de esper-
ma; depois de utilizar produtos vaginais ou duchas e 1avagens vaginais;
durante a excitação sexual; ou na presença de leucorréias.

Í~recomendável que durante o 1° ciclo, o casal se abstenha de
relações sexuais. Os profissionais de saúde devem acompanhar sema-
nalmente o casal no 1° ciclo e os retornos se darão, no mínimo, uma vez
ao mês do 2° ao 6° ciclo e semestral a partir daí.

d) Método sinto-térmico

Baseia-se na combinação de múltiplos indicadores de ovula-
ção, conforme os anteriormente citados, com a finalidade de determi-
nar O período fértil com maior precisão e confiabilidade.

Associa a observação dos sinais c sintomas relativos à tempera-
tura basal corporal e ao muco cervical, levando em conta parârnetros
subjetivos (físicos ou psicológicos) que possam indicar ovulação, tais
como sensação de peso ou dor nas mamas, dor abdominal, variações de
humor e da libido, náuseas, acne, aumento de apetite, ganho de peso,
pequeno sangramento interrnenstrual, dentre outros.

É preciso saber diferenciar
as secreções normais da-
quelas que ocorrem devido
a inflamações e/ou infec-
ções às quais podem se
apresentar com odor féti-
do, coloração amarelo-
esverdeado, presença ou

Sangramento
intermenstrual - É o
sangramento que ocorre
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Os métodos de barreira são aqueles que não permitem à entra-
da de espermatozóides no canal cervical. Podem ser:

a) Condom Masculino

Também conhecido como camisinha, camisa de vênus ou preser-
vativo, é uma capa de látex bem fino, porém resistente, deseartável ,
que recobre o pênis completamente durante o ato sexual.

Evita a gravidez, impedindo que os esperrnatozóides penetrem
no canal vaginal, pois retém o sêmen ejaculado. O condom protege
contra as doenças sexualmente transmissíveis e por isso seu uso deve
ser estimulado em todas as relações sexuais.

Deve ser colocado antes de qualquer contato do pênis com os
genitais femininos, porque alguns espermatozóides podem escapar an-
tes da ejaculação.



Deve ser colocado com o pênis ereto, deixando um espaço de
aproximadamente 2 em na ponta, sem ar, para que o sêmen seja depo-
sitado sem que haja rompimento da camisinha.

As camisinhas devem ser guardadas em lugar fresco, seco e de
fácil acesso ao casal. Não deve ser esticada ou inflada, para efeito de
teste. Antes de utilizá-Ia, certifique-se do prazo de validade. Mesmo
que esteja no prazo, não utilizá-Ia quando perceber alterações como
mudanças na cor, na textura, furo, cheiro diferente, mofo ou outras. A
camisinha pode ou não já vir lubrificada de fábrica.

A colocação pode ser feita pelo homem ou pela mulher. Sua ma-
nipulação deve ser cuidadosa, evitando-se unhas longas que podem
danificá-la. Deve-se observar se o canal vaginal está suficientemente
úmido para permitir uma penetração que provoque pouca fricção, evi-
tando-se assim que o condom se rompa.

Lubrificantes oleosos como a vaselina não podem ser utilizados.
Caso necessário, utilizar lubrificantes a base de água. Cremes, geléias
ou óvulos vaginais espermicidas podem ser utilizados em associação
com a camisinha.

Após a ejaculação, o pênis deve ser retirado ainda ereto. As bor-
das da camisinha devem ser pressionadas com os dedos, ao ser retirado,
para evitar que o sêmen extravase ou que o condom se desprenda e
fique na vagina. Caso isto ocorra, é só puxar com os dedos e colocar
espermaticida na vagina, com um aplicador. Caso não consiga retirar a
camisinha, coloque esperrnaticida e depois procure um posto de saúde
para que a mesma seja retirada. Nestes casos, não faça lavagem vaginal
pois ela empurra ainda mais o espermatozóide em direção ao útero.

Após o uso, deve-se dar um nó na extremidade do condom para evitar
O extravasamento de sêmen e jogá-Ia no lixo e nunca no vaso sanitário.

O uso do condom é contra-indicado em casos de anomalias do
pênis e de alergia ao látex.

b) Condom feminino ou camisinha feminina
Feita de poliuretano, a camisinha feminina tem forma de saco,

de aproximadamente 25 em de comprimento, com dois anéis flexi-
veis, um em cada extremidade. O anel menor fica na parte fechada
do saco e é este que, sendo introduzido no canal vaginal, irá se en-
caixar no colo do útero. O anel maior fica aderido às bordas do lado
aberto do saco e ficará do lado de fora, na vulva. Deste modo, a
camisinha feminina se adapta e recobre internamente toda a vagina.
Assim, impede o contato com o sêmen e consequentemente tem
ação preventiva contra as DS'f.

Já está sendo disponibilizadaem nosso meio. Sua divulgação tem sido
maior em algumas regiões do país, sendo ainda pouco conhecida em outras.

Poliuretano - E um materi-
al plástico.

Na sua região a camisinha
feminina já vem sendo utiliza-
da? Vocêjá teve oportunidade
de manuseá-Ia?

--------------------------------~tt~-------------
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Este método está disponf-
vel nas Unidades de Saúde
que você conhece ou às
quais tem acesso?

c) Espermaticida ou Espermicida

São produtos colocados no canal vaginal, antes da relação sexu-
a]. O esperrnicida atua formando uma película que recobre o canal
vaginal e o colo do útero, impedindo a penetração dos espermatozóides
no canal cervical e, bioquimicamente, imobilizando ou destruindo os
espermatozóides, impedindo desta forma a gravidez.

Podem se apresentar sob a forma de cremes, geléias, óvulos e es-
pumas. Cada tipo vem com suas instruções para uso, as quais devem ser
seguidas. Em nosso meio, a geléia espermaticida é a mais conhecida.

A geléia espermaticida deve ser colocada na vagina com o
auxílio de um aplicador. A mulher deve estar deitada e após a colo-
cação do medicamento, não deve levantar-se mais, para evitar que
esta escorra. O aplicado r, contendo o espermaticida, deve ser inse-
rido o mais profundamente possível no canal vaginal. Da mesma
forma, quando os espermaticidas se apresentarem sob a forma de
óvulos, estes devem ser colocados com o dedo ou com aplicador
próprio no fundo do canal vaginal.

É recomendável que a aplicação da geléia seja feita até, no máxi-
mo, 1 hora antes de cada relação sexual, sendo ideal o tempo de 30
minutos para que o agente espermaticida se espalhe adequadamente
na vagina e no colo do útero. Deve-se seguir a recomendação do fabri-
cante, já que pode haver recomendação de tempos diferentes de um
produto para o outro.

Os espermicidas devem ser colocados de novo, se houver mais
de uma ejaculação na mesma relação sexual. Se a ejaculação não ocor-
rer dentro do período de segurança garantido pelo esperrnicida, deve
ser feita outra aplicação. Deve-se evitar o uso de duchas ou lavagens
vaginais pelo menos 8 horas após o coito.

Caso se observe algum tipo de leucorréia, prurido e ardência va-
ginal ou peniana, interromper o uso do espermaticida. Este é contra-
indicado para mulheres que apresentem alto risco gestacional
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É uma capa de borracha que tem uma parte côncava e urna convexa,
com uma borda de metal flexível ou de borracha mais espessa que pode ser
encontrada em diversos tamanhos, sendo necessária avaliação pelo médico
e/ou enfermeiro, identificando a medida adequada a cada mulher

A própria mulher o coloca no canal vaginal, antes da relação se-
xual, cobrindo assim o colo do útero, pois suas bordas ficam situadas
entre o fundo de saco posterior da vagina e o púbis.

Para ampliar a eficácia do diafragma, recomenda-se o uso as-
sociado de um esperrnaticida que deve ser colocado no diafragma
em quantidade correspondente a uma colherinha de café no fundo
do mesmo, espalhando-se com os dedos. Depois, colocar mais um
pouco por fora, sobre o anel.
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d) Diafragma
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Cistocele - E a herniação
ou prolapso da parede an-
terior da vagina devido à
queda da bexiga.

Retocele - É a herniaçao ou
prolapso da parede posterior
da vagina devido à queda do
reto.

Anteversão uterina é o desvio
do corpo do útero para a fren-
te e retroversão uterina, o des-
vio do corpo uterino para trás.

o diafragma impedirá, então, a gravidez por meio da barreira
mecânica e, ainda assim, caso algum espermatozóide consiga escapar,
se deparará com a barreira química, o espermaticida.

Para colocar e retirar o diafragma, deve-se escolher uma posição
confortável (deitada, de cócoras ou com um pé apoiado sobre uma
superfície qualquer), colocar o espermaticida, pegar o diafragma pelas
bordas e apertá-lo no meio de modo que ele assuma o formato de um 8.

Com a outra mão, abrir os lábios da vulva e introduzi-lo profunda-
mente na vagina. Após, fazer um toque vaginal para verificar se está bem
colocado, ou seja, certificar-se de que está cobrindo todo o colo do útero.
Se estiver fora do lugar, deverá ser retirado e recolocado até acertar.

Para retirá-lo, é só encaixar o dedo na borda do diafragma e puxá-
10 para fora e para baixo.

É importante observar os seguintes cuidados, visando o melhor
aproveitamento do método: urinar e lavar as mãos antes de colocar o
diafragma (a bexiga cheia poderá dificultar a colocação); antes do uso,
observá-lo com cuidado, inclusive contra a luz, para identificar pos-
síveis furos ou outros defeitos; se a borracha do diafragma ficar
enrugada, ele deverá ser trocado imediatamente.

O espermaticida só é atuante para uma ejaculação. Caso aconte-
ça mais de uma, deve-se fazer uma nova aplicação do espermaticida,
por meio do aplicado r vaginal, sem retirar o diafragma.

O diafragma só deverá ser retirado de 6 a 8 horas após a última
relação sex-ual,evitando-se o uso de duchas vaginais neste período. O
período máximo que o diafragma pode permanecer dentro do canal
vaginal é de 24 horas. Mais que isto, poderá favorecer infecções.

Após O uso, deve-se lavá-lo com água fria e sabão neutro, enxa-
guar bem, secar com um pano macio e polvilhar com amido ou talco
neutro. Não usar água quente. Guardá-lo em sua caixinha, longe do
calor e da luz.

Será necessário reavaliar o tamanho do diafragma depois de gra-
videz, aborto, ganho ou perda de peso (superior a 10 kg) e cirurgias de
perineo. Deverá ser trocado rotineiramente a cada 2 anos.

As contra-indicações para o uso desse método ocorrem no caso
de mulheres que nunca tiveram relação sexual, configuração anormal
do canal vaginal, prolapso uterino, cistocele e/ou retocele acentuada,
anteversão ou retroversão uterina acentuada, fistulas vaginais, tônus
muscular vaginal deficiente, cervicites e outras patologias do colo do
útero, leucorréias abundantes, alterações psíquicas graves, que impe-
çam o uso correto do método.

Os contraceptivos hormonais orais constituem um outro mé-
todo muito utilizado pela mulher brasileira; são hormônios esteróides
sintéticos, similares àqueles produzidos pelos ovários da mulher.



Quando a mulher faz opção pela pílula anticoncepcional, ela
deve ser submetida a uma criteriosa avaliação clínico-ginecológica,
durante a qual devem ser realizados e solicitados diversos exames, para
avaliação da existência de possíveis contra-indicações.

O contraceptivo hormonal oral só impedirá a gravidez se
tomado adequadamente. Cada tipo de pílula tem uma orientação
específica a considerar. Os tipos de contraceptivos horrnonais
orais sao:

a) Pílulas combinadas

São aquelas que contêm em sua fórmula uma combinação de
estrógenos e progestógenos durante todo o ciclo, numa série de 21
comprimidos. Atuam como contraceptivo basicamente através da
inibição da ovulação, mas também provocam alterações no muco
cervical, tornando-o hostil à espermomigração; provocam ainda
alterações no endométrio, que dificultam a nidação e criam altera-
ções na motilidade das tubas uterinas, dificultando a captação do
óvulo.

Ao utilizar este método, deve-se, no 1° mês de uso, tomar o 1°
comprimido da cartela no 5° dia do ciclo (ou do 1° ao 5°dia do ciclo,
nunca após o 5° dia), todos os dias, de preferência no mesmo horário.
Ao final da cartela, parar por 7 dias, durante os quais ocorrerá o
sangramento vaginal, e reiniciar nova cartela.

O dia de início de uma cartela coincidirá todos os meses. Por
exemplo: se a 1a cartela foi iniciada num sábado, todas as demais cartelas
serão iniciadas aos sábados.

Caso a mulher esqueça de tomar um comprimido, deverá tomar a
pílula esquecida assim que lembrar, mais a pílula do dia, no horário de
sempre, ou então as duas pílulas no horário habitual. Se esquecer de
tomar a pílula por dois dias, abandonar a cartela em uso e começar a
utilizar outro método contraceptivo. Aguardar a próxima menstruação
e recomeçar nova cartela no 5° dia do ciclo. Na ausência de sangramento
transvaginal, deve procurar o serviço de saúde.

Outras recomendações importantes: no primeiro mês de uso, uti-
lizar outro método concomitante como, por exemplo, a camisinha; no
caso de vômitos ou diarréia por dois dias, procurar um serviço de saú-
de, evitando relações sexuais ou se protegendo com outro método, pois
é possível que os hormônios da pílula não tenham sido absorvidos;
deve-se evitar ingerir a pílula com o estômago vazio.

Quando a mulher quiser engravidar, recomenda-se interromper o
uso por três meses antes e neste período deverá ser utilizado outro
método.

No caso de não ocorrer o
sangramento vaginal no pert-
odo de pausa, a mulher deve
procurar o serviço de saúde.
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b) Minipílula
Consiste numa baixa dose de progestógeno puro, de uso conti-

nuo, muna série de 35 comprimidos. Seu mecanismo de ação se exerce
através das alterações que provoca no desenvolvimento do endométrio,
diminuição da motilidade das trompas e espessamento do muco cervical,
tornando-o impróprio à espermomigração. A minipilula não impede a
ovulação.

É freqüentemente utilizada pelas mulheres que estão amamentan-
do por não conter estrógeno, não interferindo assim na produção de leite.

Orienta-se o seu uso da seguinte forma: tomar o 10 comprimido
da cartela no 10 dia da menstruação e seguir tomando um comprimido
ao dia, de preferência no mesmo horário, todos os dias, sem interrup-
ção. Ao término de uma cartela, reiniciar a outra, sem pausas. Em caso
de esquecimento, deve-se proceder da mesma forma que é recomenda-
da para as pílulas combinadas.

As clientes, usuárias de pílulas, devem ser reavaliadas pelos pro-
fissionais de saúde a cada 6 meses e devem fazer o exame colpocitológico
anualmente.

Exame colpocitológico - t
o exame preventivo do
câncer de colo do útero.

c) Pílula do dia seguinte:
A pílula do dia seguinte é a pílula de uso pós-coito. Deve ser

utilizada em casos de coito não protegido ou protegido de modo inade-
quado, na época prevista da ovulação, ou ainda em casos de estupro.

A administração desta pílula deve ser iniciada até 72 horas após o
coito, porque é o período no decorrer do qual costuma ocorrer a fecundação.

Seu mecanismo de ação se dá por meio da redução da motilidade
das tubas uterinas, o que dificulta a viagem do óvulo eventualmente
fecundado até o útero, impedindo a nidação. Um segundo efeito se dá
sobre o próprio endométrio, o que também dificulta a nidação.

No caso de ocorrência de gravidez, não se conhecem os riscos
para o embrião. Teoricamente, também é maior a possibilidade de gra-
videz tubária,

O DIU (Dispositivo Intra-Uterino) é um artefato feito de
polietileno, com ou sem adição de substâncias metálicas ou horrnonais,
que tem ação contraceptiva quando posto dentro da cavidade uterina.
Também podem ser utilizados para fins de tratamento, como é o caso
dos DIUs medicados com hormônios,

Podem ser classificados em DIUs não medicados aqueles que
não contêm substâncias ativas e, portanto, são constituídos apenas de
polietileno; DIUs medicados que além da matriz de polietileno possu-
em substâncias que podem ser metais, como o cobre, ou hormônios.

--------------~CD---------------------------------



Os DlUs mais utilizados são os T de cobre (Teu), ou seja, os
DIUs que têm o formato da letra T e são medicados com o metal cobre.
O aparelho vem enrolado em um fio de cobre bem fino.

Posição do DIU na cavidade uterina

A presença do DIU na cavidade uterina provoca uma reação in-
flamatória crônica no endométrio, como nas reações a corpo estranho.
Esta reação provavelmente determina modificações bioquímicas no
endométrio, o que impossibilita a implantação do ovo. Outra ação do
DIU é o aumento da contratilidade uterina, dificultando o encontro do
espermatozóide com o óvulo. O cobre presente no dispositivo tem ação
espermicida.

A colocação do D lU é simples e rápida. Não é necessário anestesia.
É realizada em consultório e para a inserção é utilizado técnica rigoro-
samente asséptica.

A mulher deve estar menstruada. A menstruação, além de ser
uma garantia de que não está grávida, facilita a inserção, pois neste
período o canal cervical está mais permeável. Após a inserção, a mu-
lher é orientada a verificar a presença dos fios do DlU no canal vaginal.

Na primeira semana de uso do método, a mulher não deve ter
relações sexuais. O Ministério da Saúde recomenda que após a inserção
do DIU a mulher deva retornar ao serviço para revisões com a seguinte
periodicidade: 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses. A partir
daí, se tudo estiver bem, o acompanhamento será anual, com a realiza-
ção do preventivo.

O DlU deverá ser retirado quando a mulher quiser, quando tiver
com a validade vencida ou quando estiver provocando algum problema.
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A validade do DIlJ varia de acordo com o tipo. A validade do
D lU Teu, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, varia de 3 a 7 anos.

Os problemas que indicam a retirada do DIU são dor severa,
sangramento intenso, doença pélvica inflamatória, expulsão parcial, gra-
videz (até a 12a semana de gravidez, se os fios estiverem visiveis ao
exame especular, pois indica que o saco gestacional está acima do DTU,
e se a retirada não apresentar resistência).

A esterilização cirúrgica foi maciçamente realizada nas
mulheres brasileiras, a partir das décadas de 60 e 70, por enti-
dades que sob o rótulo de "planejamento familiar" desenvol-
viam programas de controle da natalidade em nosso pais.

O reconhecimento da importância e complexidade que
envol ve as questões relativas à esterilização cirúrgica tem se
refletido no âmbito legal.

A Lei do Planejamento Familiar de 1996 e as Portarias
144/97 e 48/99 do Ministério da Saúde normatizam os pro-
cedimentos, permitindo que o Sistema Único de Saúde (SUS)
os realize, em acesso universal. Os critérios legais para a re-
alização da esterilização cirúrgica pelo SUS são: ter capaci-
dade civil plena; ter no mínimo 2 filhos vivos ou ter mais de
25 anos de idade, independente do número de filhos; mani-
festar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no

mínimo 60 dias antes da realização da cirurgia; ter tido acesso a ser-
viço multidisciplinar de aconselhamento sobre anticoncepção e pre-
venção de DST / AIDS, assim como a todos os métodos anticoncep-
cionais reversíveis; ter consentimento do cônjuge, no caso da vigên-
cia de união conjugal.

No caso do homem, a cirurgia é a vasectomia, que interrompe a
passagem, pelos canais deferentes, dos esperrnatozóides produzidos
nos testículos, impedindo que estes saiam no sêmen. Na mulher, é a
ligadura de trompas ou laqueadura tubária que impede o encontro do
óvulo com o espcrrnatozóide.

O serviço que realizar o procedimento deverá oferecer todas as
alternativas contraceptivas visando desencorajar a esterilização preco-
ce. Deverá, ainda, orientar a cliente quanto aos riscos da cirurgia, efei-
tos colaterais e dificuldades de reversão. A lei impõe restrições quanto
à realização da laqueadura tubária por ocasião do parto cesáreo, visan-
do coibir ° abuso de partos cirúrgicos realizados exclusivamente com a
finalidade de realizar a esterilização.

A esterilização não é um
método contraceptivo devi-
do ao seu caráter
irreverslvel, apesar de exis-
tirem numerosas pesqui-
sas buscando a
reversíbilidade do procedi-

Quais os critérios utilizados
para se fazer a laqueadura
tubária e/ou vasectomiana
sua localidade?

3.2 Assistência aos casa is portadores
de esterilidade e infertilidade



A abordagem desta problemática deve ser sempre conjugal. Tan-
to o homem quanto a mulher podem possuir fatores que contribuam
para este problema, ambos devem ser investigados.

A esterilidade é a incapacidade do casal obter gravidez após
pelo menos um ano de relações sexuais freqüentes, com ejaculação
intravaginal, sem uso de nenhum método contraceptivo.

Pode ser classificada em primária ou secundária. A esterilidade
primária é quando nunca houve gravidez. Já a secundária, é quando o
casal já conseguiu obter, pelo menos, uma gravidez e a partir daí passou
a ter dificuldades para conseguir uma nova gestação.

A infertilidade é a dificuldade de o casal chegar ao final da gra-
videz com filhos vivos, ou seja, conseguem engravidar, porém as gesta-
ções terminam em abortamentos espontâneos ou em natimortos.

A infertilidade também pode ser classificada em primária ou se-
cundária. A infertilidade primária é quando o casal não conseguiu gerar
nenhum filho vivo. A secundária é quando as dificuldades em gerar
filhos vivos acontecem com casais com filhos gerados anteriormente.

De acordo com o Ministério da Saúde, para esta classificação não
são consideradas as gestações ou os filhos vivos que qualquer dos mem-
bros do casal possa ter tido com outrora) parceiro(a).

A esterilidade/infertilidade, com freqüência, impõe um estresse
e tensão no inter-relacionamento. Os clientes costumam admitir senti-
mentos de culpa, ressentimentos, suspeita, frustração e outros. Pode
haver uma distorção da auto-imagem, pois a mulher pode considerar-se
improdutiva e o homem desmasculinizado.

Portanto, na rede básica caberá aos profissionais de saúde dar
orientações ao casal e encaminhamento para consulta no decorrer da
qual se iniciará a investigação diagnóstica com posterior encaminha-
mento para os serviços especializados, sempre que necessário.

A gravidez é um fenômeno reprodutivo que acontece
em decorrência de uma relação sexual durante o período fértil da
mulher (período da ovulação), ocasionando o encontro do
esperrnatozóide com o óvulo, e sua conseqüente penetração.
Geralmente, ocorre no interior de uma tuba uterina, em sua por-
ção distal (mais próxima do ovário). Necessita, para tanto, de
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Com a evolução da ciência,
atualmente existem outras
formas de fecundação:
inseminação artificial, fecun-
dação in vitro.

Você já vivenciou este mo-
mento ou conviveu com a ex-
periência da gravidez? Em
algum momento você pensou
como este fenômeno ocorre e
como modifica a vida da mu-
lher, do casal e/ou da famllia?

condições favoráveis no interior da tuba uterina, tais como a
permeabilidade, lubrificação e movimentação das paredes e dos cilios,
favorecendo o encontro das células sexuais masculinas e femininas,
bem como sua movimentação até a parede uterina, onde ocorrerá a
nidação - processo de implantação do ovo na parede do endométrio.

A ovulação decorre da ação de dois hormônios: folículo estimu-
lante (FSH) e luteinizante (LH). Com a liberação do óvulo, surge no
ovário o corpo lúteo, o qual produz a progesterona, o horrnônio res-
ponsável pelo preparo do endométrio, tornando-o mais vascularizado e
rico em nutrientes para o concepto.

Ocorrendo a nidação, inicia-se a diferenciação celular que dará
origem ao embrião e a placenta. As células trofoblásticas, componen-
tes iniciais da estrutura do ovo, responsáveis pela formação placentária,
produzem o hormônio gonadotrofina coriônica humana (HeG), res-
ponsável pela produção do horrnônio progesterona, que mantém o
endornétrio, evitando a menstruação.

A gestação normal tem duração aproximada de 280 dias ou 9
meses ou 40 semanas, podendo variar de 38 a 42 semanas gestacionais,
período em que ocorre todo o desenvolvimento embrionário e fetal -
que pode ser subdividido em três trimestres. Cada trimestre, por sua
vez, é formado por 12 a 14 semanas de gestação, durante as quais ocor-
re a estruturação do novo ser, fundamental à sua condição humana.

Tal fenômeno traz diversas modificações no organismo e na vida
da mulher. Assim ela pode vívenciar situações das mais simples às mais
complexas, que repercutem tanto no seu bem-estar como no de seu
concepto, podendo gerar, em função de medos e/ ou ansiedades, até o
desencadeamento de risco gestacional. Portanto, considerando-se tal
fato, o contexto social de cada gestação é fundamental para o desen-
volvimento da criança que vai nascer, e para a relação que a mulher e a
família estabelecerão com ela.

O fenômeno da reprodução humana é um processo de transição
biológica, psicológica e social, sendo diversos os fatores que interfe-
rem no desenrolar e no acontecimento da gravidez, que por si só ocasi-
ona fortes, belas e essenciais modificações na vida da mulher - em seu
corpo, mente, coração, relacionamentos e dinâmica de vida. Sua rea-
ção inicial dependerá do momento de v:idapelo qual esteja passando: o
desejo ou não de engravidar, se a gravidez foi ou não planejada, se a
gravidez foi resultado de estupro. Em qualquer destas situações, ela
dependerá do nível de apoio e suporte das pessoas para ela significati-
vas, bem como da atenção e correta atuação da equipe de saúde que
participará de todo o percurso do ciclo gravídico-puerperal.

Para que a gravidez transcorra com segurança, os cuidados neces-
sários devem ser realizados, o mais precocemente possível, pela própria
gestante, parceiro e família,com a participação dos profissionais de saúde.

---------------4tr---------------------------------



4.1 Diagnosticando a gravidez

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de gravidez, mais
fácil será o acompanhamento do desenvolvimento do embrião/feto e
das alterações que ocorrem no organismo e na vida da mulher, possibi-
litando prevenir, identificar e tratar eventuais situações de anormalida-
des que possrun comprometer a saúde da grávida e de sua criança (em-
brião ou feto), desde o período gestacional até o puerpério.

Este diagnóstico também pode ser feito tomando-se como ponto
de partida informações trazidas pela mulher. Para tanto, faz-se impor-
tante sabermos se ela tem vida sexual ativa e se há referência de
amenorréia (ausência de menstruação). A partir desses dados e de um
exame clínico são identificados os sinais e sintomas físicos e psicológi-
cos característicos, que também podem ser identificados por exames
laboratoriais que comprovem a presença do hormônio gonadotrofrna
coriônica e/ ou exames radiográficos específicos, como a ecografia
gestaciol1al ou ultra-sonografia.

Os sinais e sintomas da gestação dividem-se em três categorias
que, quando positivas, confirmam o diagnóstico. É importante lembrar
que muitos sinais e sintomas presentes na gestação podem também
aparecer em outras circunstâncias.

Visando seu maior conhecimento, identificaremos a seguir os si-
nais e sintomas gestacionais mais comuns e que auxiliam o diagnóstico.

• Sinais de presunção - são os que sugerem gestação, decorren-
tes, principalmente, do aumento da progesterona:

a) Amenorréia - frequentemente, é o primeiro sinal que aler-
ta para uma possível gestação. É uma indicação valiosa para
a mulher que possui menstruação regular; entretanto, tam-
bém pode ser resultado de condições como, por exemplo,
estresse emocional, mudanças ambientais, doenças crôni-
cas, menopausa, uso de métodos contraceptivos e outros;

b) Náusea com ou sem vômitos - como sua ocorrência é mais
freqüente pela manhã, é denominada "enjôo matinal", mas
pode ocorrer durante o restante do dia. Surge no início da
gestação e, normalmente, não persiste após 16 semanas;

c) Alterações mamárias - caracterizam-se pelo aumento da
sensibilidade, sensação de peso, latejamento e aumento da
pigmentação dos mamilos e aréola; a partir do segundo mês,
as mamas começam a aumentar de tamanho;

d) Polaciúria - é o aumento da freqüência urinaria. Na gravi-
dez, especialmente no primeiro e terceiro trimestre, dá-se o
preenchimento e o conseqüente crescimento do útero que,
por sua vez, pressiona a bexiga diminuindo o espaço rieces-

o exame laboratorial TIG
(teste imunológico de gra-
videz), na urina, ou a avali-
ação do hormônio I3-HCG
(beta-HCG), no sangue,
quando positivos. indicam
possibilidade de gravidez.
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Embebido -f quando o te-
cido uterino, devido ao au-
mento vascular, está
infiltrado, "encharcado" de
sangue, tornando-se assim

sário para realizar a função de reservatório. A esta altera-
ção anatômica soma-se a alteração fisiológica causada pela
ação da progesterona, que provoca um relaxamento da
musculatura lisa da bexiga, diminuindo sua capacidade de
armazenamento;

e) Vibração ou tremor abdominal- são termos usados para
descrever o reconhecimento dos primeiros movimentos do
feto, pela mãe, os quais geralmente surgem por volta da
20a semana. Por serem delicados e quase imperceptíveis,
podem ser confundidos com gases intestinais.

• Sinais de probabilidade - são os que indicam que existe uma
provável gestação:

a) Aumento uterino - devido ao crescimento do feto, do
útero e da placenta;

b) Mudança da coloração da região vulvar - tanto a vulva
como o canal vaginal tomam-se bastante vascularizados, o
que altera sua coloração de rosa-avermelhado para azul-
escuro ou vinhosa;

c) Colo amolecido - devido ao aumento do aporte sangüíneo
na região pélvica, o colo uterino toma-se mais amolecido e
embebido, assim como as paredes vaginais tomam-se mais
espessas, enrugadas, amolecidas e embebidas.

d) Testes de gravidez - inicialmente, o hormônio
gonadotrofina coriônica é produzido durante a implanta-
ção do ovo no endornétrio; posteriormente, passa a ser pro-
duzido pela placenta. Esse hormônio aparece na urina ou
no sangue 10 a 12 dias após a fecundação, podendo ser
identificado mediante exame especifico;

e) Sinal de rebote - é o movimento do feto contra os dedos
do examinador, após ser empurrado para cima, quando da
realização de exame ginecológico (toque) ou abdominal;

f) Contrações de Braxton-Hicks - são contrações uterinas
indolores, que começam no início da gestação, tornando-
se mais notáveis à medida que esta avança, sentidas pela
mulher como um aperto no abdome. Ao final da gestação,
tornam-se mais fortes, podendo ser confundidas com as
contrações do parto.

• Sinais de certeza - são aqueles que efetivamente confirmam
a gestação:

a) Batimento cardíaco fetal (BCF) - utilizando-se o
estetoscópio de Pinard, pode ser ouvido, freqüentemente,
por volta da 18" semana de gestação; caso seja utilizado
um aparelho amplificador denominado sonar Doppler, a



partir da 12a semana. A freqüência cardíaca fetal é rápida e
oscila de 120 a 160 batimentos por minuto;

b) Contornos fetais - ao examinar a região abdominal,
freqüentemente após a 20a semana de gestação, identifica-
mos algumas partes fetais (pólo cefálico, pélvico, dorso fetal);

c) Movimentos fetais ativos - durante o exame, a atividade
fetal pode ser percebida a partir da 18aj20a semana de ges-
tação. A utilização da ultra-sonografia facilita a detectar
mais precoce desses movimentos;

d) Visualização do embrião ou feto pela ultra-sonografia
- pode mostrar o produto da concepção (embrião) com 4
semanas de gestação, além de mostrar a pulsação cardíaca
fetal nessa mesma época. Após a 12a semana de gestação, a
ultra-sonografia apresenta grande precisão diagnóstica.

Durante a evolução da gestação normal, verificamos grande nú-
mero de sinais e sintomas que indicam alterações fisiológicas e
anatômicas da gravidez. Além dos já descritos, freqüentemente encon-
trados no primeiro trimestre gestacional, existem outros como o au-
mento da salivação (sialorréia) e sangramentos gengivais, decorrentes
do edema da mucosa gengival, em vista do aumento da vascularização.

Algumas gestantes apresentam essas alterações de forma mais
intensa; outras, de forma mais leve - o que pode estar associado às
particularidades psicossocioculrurais. Dentre estes casos, podemos ob-
servar as perversões alimentares decorrentes de carência de minerais
no organismo (ferro, vitaminas), tais como o desejo de ingerir barro,
gelo ou comidas extravagantes.

Para minimizar tais ocorrências, faz-se necessário acompanhar a
evolução da gestação por meio do pré-natal, identificando e analisando
a sintomatologia apresentada, ouvindo a mulher e lhe repassando infor-
mações que podem indicar mudanças próprias da gravidez. Nos casos
em que esta sintomatologia se intensificar, indica-se a referên-
cia a algumas medidas terapêuticas.

4.2 Assistência Pré-Natal
A assistência pré-natal é o primeiro passo para a vivência

da gestação, parto e nascimento saudável e humanizado. To-
das as mulheres têm o direito constitucional de ter acesso ao
pré-natal e informações sobre o que está ocorrendo com o seu
corpo, como minimizar os desconfortos provenientes das alte-
rações gravídicas, conhecer os sinais de risco e aprender a lidar
com os mesmos, quando a eles estiver exposta.
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A assistência pré-natal visa
proporcionar à mulher a pro-
teção adequada para o de-
senvolvimento de sua gesta-
ção e de seu futuro bebê. Mo-
mento este vivenciado de for-
ma distinta por cada urna",
bem como de gestação para
gestação.

A atuação acolhedora da
enfermagem, desde os
primeiros contatos com a
mulher grávida, é fator fun-
damental para que a ges-
tante possa sentir-se digna
de atenção, respeito e estr-
mulo para vivenciar essa
delicada fase de sua exis-

3 Ministério da Saúde, 2000.

o conceito de humanização da assistência ao parto pressu-
põe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem
com as mulheres durante todo o processo gestacional, de parturição
e puerpério, mediante um conjunto de condutas, procedimentos e
atitudes que permitem à mulher expressar livremente seus senti-
mentos. Essa atuação, condutas e atitudes visam tanto promover
um parto e nascimento saudáveis como prevenir qualquer
intercorrência clínico-obstétrica que possa levar à morbimortalidade
materna e perinatal.

A equipe de saúde desenvolve ações com o objetivo de promo-
ver a saúde no período reprodutivo; prevenir a ocorrência de fatores de
risco; resolver e/ ou minimizar os problemas apresentados pela mulher,
garantindo-lhe a aderência ao acompanhamento. Assim, quando de seu
contato inicial para um primeiro atendimento no serviço de saúde, pre-
cisa ter suas necessidades identificadas e resolvidas, tais como, dentre
outras: a certeza de que está grávida, o que pode ser comprovado por
exame clínico e laboratorial; inscrição/registro no pré-natal; marcação
de nova consulta com a inscrição no pré-natal e encaminhamento ao
serviço de nutrição, odontologia e a outros como psicologia e assistên-
cia social, quando necessários.

Durante todo esse período, o auxiliar de enfermagem pode
minimizar-lhe a ansiedade e/ou temores fazendo com que a mulher,
seu companheiro e/ou família participem ativamente do processo, em
todos os momentos, desde o pré-natal até o pós-nascimento. Visando
promover a compreensão do processo de gestação, informações sobre
as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os pro-
fissionais de saúde. Ressalte-se, entretanto, que as ações educativas
devem ser prioridades da equipe de saúde.

Durante o pré-natal, os conteúdos educativos importantes para
serem abordados, desde que adequados às necessidades das gestan-
tes, são:

• Pré-natal e Cartão da Gestante - apresentar a importância, ob-
jetivos e etapas, ouvindo as dúvidas e ansiedades das mulhe-
res;

• Desenvolvimento da gravidez - apresentar as alterações erno-

cionais, orgânicas e da auto-imagem; hábitos saudáveis como
alimentação e nutrição, higiene corporal e dentária, atividades
físicas, sono e repouso; vacinação antitetânica; relacionamen-
to afetivo e sexual; direitos da mulher grávida/direitos
reprodutivos - no Sistema de Saúde, no trabalho e na comuni-
dade; identificação de mitos e preconceitos relacionados à ges-
tação, parto e maternidade - esclarecimentos respeitosos; víci-
os e hábitos que devem ser evitados durante a gravidez; prepa-
ro para a amamentação;



• Tipos de parto - aspectos facilitadores do preparo da mulher;
exercícios para fortalecer o corpo na gestação e para o parto;
preparo psíquico e fisico para o parto e maternidade; início do
trabalho de parto, etapas e cuidados;

• Participação do pai durante a gestação, parto e maternidade/
paternidade - importância para o desenvolvimento saudável da
criança;

• Cuidados com a criança recém-nascida, acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento e medidas preventivas e aleita-
mento materno;

• Anormalidades durante a gestação, trabalho de parto, parto e
na amamentação - novas condutas e encaminhamentos.

O processo gravídico-puerperal é dividido em três grandes fases:
a gestação, o parto e o puerpério, Cada uma das quais possui peculiari-
dades em relação às alterações anátomo-fisiológicas e psicológicas da
mulher.

4.2.1 O primeiro trimestre da gravidez
No início, algumas gestantes apresentam dúvidas, medos e anseios

em relação às condições sociais (Será que conseguirei criar este filho?
Como esta gestação será vista no meu trabalho? Conseguirei conciliar o
trabalho com um futuro ftlho?) e emocionais (Será que esta gravidez
será aceita por meu companheiro e/ou minha família?) que decorrem
desta situação. Outras, apresentam modificação no comportamento
sexual, com diminuição ou aumento da libido, ou alteração da auto-
estima, frente ao corpo modificado.

Essas reações são comuns, mas em alguns casos necessitam de
acompanhamento específico (psicólogo, psiquiatra, assistente social).

Confirmado o diagnóstico, inicia-se o acompanhamento da ges-
tante através da inscrição no pré-natal, com o preenchimento do car-
tão, onde são registrados seus dados de identificação e socioeconômicos,
motivo da consulta, medidas antropométricas (peso, altura), sinais vi-
tais e dados da gestação atual.

Visando calcular a idade gestacional e data provável do parto
(DPP), pergunta-se à gestante qual foi a data de sua última menstrua-
ção (DU11), registrando-se sua certeza ou dúvida.

Existem diversas maneiras para se calcular a idade gestacional",
considerando-se ou não o conhecimento da data da última menstruação .

• Quando a data da última menstruação é conhecida pela gestante

a) Utiliza-se o calendário, contando o número de semanas a partir
do 10 dia da última menstruação até a data da consulta. A data

Até a 8" semana, o
concepto é conhecido
como embrião; e o perto-
do, como embrionário. Da
8" a 42" semana, é deno-

Ietal,

4 Ministério do Saúde, 2000
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provável do parto corresponderá ao final da 40a semana, conta-
da a partir do 10 dia da última menstruação;

b) Uma outra forma de cálculo é somar sete dias ao primeiro dia
da última menstruação e adicionar nove meses ao mês em que
ela ocorreu.

Exemplos: Se a DUM for 13/9/00, a DPP será 20/6/01;
se a DU11 for 27/6/95, a DPP será 4/4/96 .

• Quando a data da última menstruação é desconhecida pela
gestante

Nesse caso, uma das formas clínicas para o cálculo da idade
gestacional é a verificação da altura uterina, ou a realização de ultra-
sonografia. Geralmente, essa medida equivale ao número de semanas
gestacionais, mas só deve ser considerada a partir de um exame obsté-
trico detalhado.

Outro dado a ser registrado no cartão é a situação vacina! da
gestante. Sua imunização com vacina antitetânica é rotineiramente feita
no pré-natal, considerando-se que os anticorpos produzidos ultrapassam
a barreira placentária, vindo a proteger o concepto contra o tétano neonatal
- pois a infecção do bebê pelo ClostJidittm tetani pode ocorrer no momento
do parto e/ou durante o período de cicatrização do coto umbilical, se
não forem observados os adequados cuidados de assepsia.

Ressalte-se que este procedimento também previne o tétano na
mãe, já que a mesma pode vir a infectar-se por ocasião da episiotomia
ou cesariana.Para que ocorra a imunida-

de eficaz do binãmio mãe-
filho, faz-se necessária a
administração de duas do-
ses da vacina, sendo que a
última deve ser aplicada
20 dias antes do parto.

A proteção da gestante e do feto é realizada com a vacina dupla
tipo adulto (dT) ou, em sua falta, com o toxóide tetânico (T'T)". O
esquema recomendado é o seguinte:

• Gestante não-vacinada

O esquema básico consta de três doses, podendo-se adotar um
dos seguintes:

r DOSE 2' DOSE 3aDOSE

Precoce 30-60 dias depois da 1a dose 180 dias depois da 2a dose

Precoce 60 dias depois da 1a dose 60 dias depois da 2" dose

Reforços: de dez em dez anos. A dose de reforço deve ser anteci-
pada se, após a aplicação da última dose, ocorrer nova gravidez em

5 Minisrério da Saúde, 2000.
. -

cinco anos ou n1a1S.
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• Gestante vacinada

Esquema básico: na gestante que já recebeu uma ou duas doses
da vacina contra o tétano (DPT, TI~ dT, ou DT), deverão ser aplicadas
mais uma ou duas doses da vacina dupla tipo adulto (dT) ou, na falta
desta, o toxóide tetânico (TI), para se completar o esquema básico de
três doses.

Reforços: de dez em dez anos. A dose de reforço deve ser anteci-
pada se, após a aplicação da última dose, ocorrer nova gravidez em
. .

cinco anos ou mais.

o auxiliar de enfermagem deve atentar e orientar para o
surgimento das reações adversas mais comuns, como dor, ca-
lor, rubor e endurecimento local e febre. Nos casos de persistên-
cia e/ou reações adversas significativas, encaminhar para con-
sulta médica.

A única contra-indicação é o relato, muito raro, de reação
anafilática à aplicação de dose anterior da vacina. Tal fato mostra a
importância de se valorizar qualquer intercorrência anterior verbalizada
pela cliente.

Na gestação, a mulher tem garantida a realização de exames
laboratoriais de rotina, dos quais os mais comuns são:

• hemograma completo (dosagem de hemoglobina, hematócrito,
leucócitos) ;

• grupo sanguíneo e fator Rh;

• sorologia para sífilis (VDRL);

• glicemia;

• teste anti-HIV;

• EAS;
• parasito lógico;

• preventivo de câncer de colo de útero (papanicolaou).

Estes exames, que devem ser realizados no 1° e 3° trimestre
de gravidez, objetivam avaliar as condições de saúde da gestante,
ajudando a detecção, prevenindo seqüelas, complicações e a trans-
missão de doenças ao RN, possibilitando, assim, que a gestante seja
precocemente tratada de qualquer anormalidade que possa vir a
apresentar.

O auxiliar de enfermagem pode ajudar a gestante, companheiro
e/ ou família nesse momento de transição, prestando orientações tanto
no tocante à evolução do processo como esclarecendo e desm1stificando
inúmeros mitos e tabus associados à gestação, para que sua evolução
ocorra de forma sadia.
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( comum ouvirmos que a
Ugestante deve comer por
dois". Isto é verdade ou menti-
ra? Porquê?

Assim, deve informar acerca da importância de uma alimenta-
ção balanceada e rica em proteínas, vitaminas e sais minerais, presen-
tes em frutas, verduras, legumes, tubérculos, grãos, castanhas, peixes,
carnes e leite - elementos importantes no suprimento do organismo da
gestante e na formação do novo ser.

A higiene corporal e oral devem ser incentivadas, pois exis-
te o risco de infecção urinária, gengivite e dermatite. Se a gestante
apresentar reações a odores de pasta de dente, sabonete ou desodo-
rante, entre outros, deve ser orientada a utilizar produtos neutros
ou mesmo água e bucha, conforme permitam suas condições finan-
cerras.

É importante, já no primeiro trimestre, iniciar o preparo das
mamas para o aleitamento materno. Alguns cuidados devem ser es-
timulados, tais como fricção, com a toalha de banho, sobre o mamilo;
exposição das mamas ao sol e o sugar do mamilo pelo companheiro
da mulher.

Normal

Para as mulheres que apresentam mamilo plano ou invertido,
orientar a realização da manobra ou exercício de Hoffmann que
objetiva romper as múltiplas aderências do tecido conjuntivo e esti-
mular a elasticidade do mamilo e da aréola. Esta manobra deve ser
realizada o mais freqüentemente possível e consiste em tracionar a
pele da aréola com os dois polegares, puxando-a para os lados, para
cima e para baixo. Outros exercícios são a torção do bico do mamilo
para os dois lados e a sua tração e retração. Todas essas manobras
objetivam o preparo do mamilo, formando-o e dessensibilizando-o,
tornando a pele mais resistente e prevenindo rachaduras e fissuras
durante o aleitamento materno.

Pequeno ou plano Comprido Invertido
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Outras orientações referem-se a algumas das sintomatologias mais
comuns, a seguir relacionadas, que a gestante pode apresentar no pri-
meiro trimestre e as condutas terapêuticas que podem ser realizadas.
Essas orientações são válidas para os casos em que os sintomas são
manifestações ocasionais e transitórias, não refletindo doenças clínicas
mais complexas. Entretanto, a maioria das queixas diminui ou desapa-
rece sem o uso de medicamentos, que devem ser utilizados apenas com
prescrição.

a) Náuseas e vômitos - explicar que esses sintomas são muito
comuns no início da gestação. Para dirninui-los, orientar que
a dieta seja fracionada (seis refeições leves ao dia) e que se
evite o uso de frituras, gorduras e alimentos com odores for-
tes ou desagradáveis, bem como a ingcstão de líquidos du-
rante as refeições (os quais devem, preferencialmente, ser
ingeridos nos intervalos). Comer bolachas secas antes de se
levantar ou tomar um copo de água gelada com algumas go-
tas de limão, ou ainda chupar laranja, ameniza os enjôos.
Nos casos de vômitos freqüentes, agendar consulta médica
ou de enfermagem para avaliar a necessidade de usar medi-
camenros ;

b) Sialorréia - é a salivação excessiva, comum no início da gesta-
ção. Orientar que a dieta deve ser semelhante à indicada para
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Membranas amnióticas ou
fetais - São as membranas
que envolvem o feto e o lIqui-
do amniótico. Também conhe-
cidas como "bolsa d'água".

Ovo - É o óvulo fecundado.

náuseas e vômitos; que é importante tomar líquidos (água, su-
cos) em abundância (especialmente em épocas de calor) e que
a saliva deve ser deglutida, pois possui enzimas que auxiliarão
na digestão dos alimentos;

c) Fraqueza, vertigens e desmaios - verificar a ingesta e fre-
qüência alimentar; orientar quanto à dieta fracionada e o uso
de chá ou café com açúcar como estimulante, desde que não
estejam contra-indicados; evitar ambientes mal ventilados,
mudanças bruscas de posição e inatividade. Explicar que sen-
tar-se com a cabeça abaixada ou deitar-se em decúbito lateral,
respirando profunda e pausadamente, minimiza o surgimento
dessas sensações;

d) Corrimento vaginal- geralmente, a gestante apresenta-se mais
úmida em virtude do aumento da vascularização. Na ocorrên-
cia de fluxo de cor amarelada, esverdeada ou com odor fétido,
com prurido ou não, agendar consulta médica ou de enferma-
gem. Nessa circunstância, consultar condutas no Mafl1lal de Tra-
tamento e Controle de Doenças Sexttal11le!lle TransTlIÍJJÍl.'eÍJ/DST -
AIDS/MS;

e) Polaciúria - explicar porque ocorre, reforçando a importância
da higiene íntima; agendar consulta médica ou de enfermagem
caso exista disúria (dor ao urinar) ou hematúria (sangue na uri-
na), acompanhada ou não de febre;

f) Sangramento nas gengivas - recomendar o uso de escova de
dentes macia e realizar massagem na gengiva. Agendar atendi-
mento odontológico, sempre que possível.

• O feto e seus anexos

Após verificarmos o processo de fecundação e as alterações
anátomo-fisiológicas do organismo matemo vamos conhecer alguns
aspectos da evolução do concepto e de seus anexos (placenta, líquido e
membranas amnióticas e cordão umbilical).

Após o processo de nidação, o ovo assemelha-se, no início, a
uma esfera. Apenas ao término do primeiro mês consegue-se distinguir
a cabeça e os rudimentos de olhos, ouvidos e nariz; o coração e alguns
outros órgãos encontram-se em formação (pulmões, sistema
geniturinário), bem como as raizes dos braços e pernas. O embrião,
neste período, mede em torno de 5 mm de comprimento e seu peso é
quase insignificante.

Em torno da 6a_sa semana, a cabeça apresenta-se
desproporcionalmente grande em relação ao corpo, devido ao desen-
volvimento cerebral - nessa fase é possível visualizar com maior niti-
dez os olhos. A posição embrionária assume uma curvatura do dorso
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para a frente, como que protegendo os órgãos viscerais em desenvolvi-
mento. Nesta fase, o embrião tem cerca de 2,5 em de comprimento e,
aproximadamente, 10 g de peso.

Ao término da ga semana o embrião passa à condição de feto.
Esta fase é muito delicada para a vida do novo ser, pois seus tecidos
embrionários são muito tenros e frágeis, passíveis de sofrerem altera-
ções. Considerando tal fato, a mulher deve ser orientada para evitar o
uso de drogas e medicações contra-indicadas, bem como exposição a
radiações (raios X, radioativos, etc.).

Ao término da 12a semana, o feto tem perto de 9 em e 40 g de
peso. O tamanho de sua cabeça já é pouco menor em relação ao corpo,
distinguindo-se facilmente os olhos, nariz e boca, com presença de pál-
pebras e lábios. Os órgãos sexuais apresentam as características nítidas
do futuro bebê. Inicia-se o período fetal, em que os órgãos e sistemas
estão basicamente formados. Nas semanas subseqüentes, ocorrerá a
maturação.

A placenta e as membranas fetais são estruturas indispensáveis à
vida e ao bem-estar do feto". Desenvolvem-se ao mesmo tempo que o
embrião e aumentam em complexidade e tamanho simultaneamente ao
crescimento e desenvolvimento do feto, inserindo-se, na maioria dos
casos, no corpo do útero 7. Proporcionam a proteção contra
traumatismos, oxigenação, nutrição e eliminação de resíduos degrada-
dos do metabolismo fetal (dióxido de carbono, produtos nocivos decor-
rentes do processo metabólico. Após o nascimento da criança, essas
estruturas separam-se do útero e são expelidas.

A circulação materno-fetal se estabelece a partir da 4a semana
gestacional, por meio da circulação sangüínea entre o útero e a placenta
(circulação útero-placentária) e entre a placenta e o embrião (circula-
ção fetoplacentária). O feto está em contato com a placenta através do
cordão umbilical, o qual geralmente está inserido junto à área central
desta. O cordão umbilical apresenta duas artérias e uma veia - as arté-
rias transportam o sangue fetal (venoso) para a placenta e a veia leva o
sangue materno (arterial) da placenta para o feto.

A placenta permite a passagem de várias substâncias do sangue
materno para o sangue fetal, necessárias ao desenvolvimento do feto,
entre elas: oxigênio, água, eletrólitos, glic:ídios, Iipídios, proteínas,
aminoácidos, vitaminas, horrnônios, anticorpos e alguns medicamen-
tos. Da mesma forma, a placenta recebe do sangue fetal o gás carbônico,
água, hormônios e resíduos metabólicos (uréia, creatinina, ácido úrico,
fosfatos, sulfatos) que serão excretados através dos sistemas circulató-
rio e renal matemos.

Outra importante função placentária é a de proteção. Sabemos
que a barreira placentária faz uma espécie de "seleção" dos elementos
necessários ou não ao concepto. Contudo, alguns destes elementos con-

6 Ziegel, 1985.
7 Bitrar, 1995.
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A talidomida é um medica-
mento que pode ser utilizado
no tratamento do lupus, da
hansenfasee de náuseas e
vômitos; entretanto,pode inibir
o efeito de anti-concepcionais
hormonais, e na gestação,
causar ma-tormaçao de
membros superiorese inferio-
res no concepto,pois atraves-
sa a barreira placentária.

Exame pré-nupciaí - E o
exame realizado pelo casal
antes de consolidarem
uma relação conjugal. Per-
mite ao casal identificar
qualquer anormalidade
em sua saúde, principal-
mente no tocante à saúde
reprodutiva; os exames
laboratoriais mais comuns
são: VORl, tipagem
sangüfnea, anti-HIV e
hemograma completo,
aconselhamento genético

Visando estreitar o vtnculo
familiar, estimula-se que a
mãe converse,cante e/ou
conte históriasao feto, o que
pode inftuenciar suas reações
após o nascimento.

seguem "driblar" a barreira e chegar à circulação fetal, causando danos
que, dependendo da idade gestacional, serão de maior ou menor inten-
sidade. Como exemplos, temos: as drogas, a nicotina e o álcool, alguns
medicamentos e microrganismos.

Os principais microrganismos que, ao infectarem a gestante, po-
dem transpor a barreira placentária e infectar o concepto são:

• vírus - principalmente nos três primeiros meses da gravidez, o
vírus da rubéola pode comprometer o embrião, causando má-
formação, hemorragias, hepatoesplenomegalia, pneumonias,
hepatite, encefalite e outras. Outros vírus que também podem
prejudicar o feto são os da varicela, da varíola, da herpes, da
hepatite, do sarampo e da AIDS;

• bactérias - as da sífilis e tuberculose congênita. Caso a infec-
ção ocorra a partir do quinto mês de gestação, há o risco de
óbito fetal, aborto e parto prematuro;

• protozoários - causadores da toxoplasmose congênita. A dife-
rença da toxoplasmose para a rubéola e sífilis é que, indepen-
dentemente da idade gestacional em que ocorra a infecção do
concepto, os danos podem ser irreparáveis.

Considerando-se esses problemas, ressalta-se a importância dos
exames sorológicos pré-nupcial e pré-natal, que permitem o diagnósti-
co precoce da(s) doença(s) e a conseqüente assistência imediata.

4.2.2 O segundo trimestre
da gravidez

No segundo trimestre, ou seja, a partir da 14a até a 27a semana de
gestação, a grande maioria dos problemas de aceitação da gravidez foi
amenizada ou sanada e a mulher e/ou casal e/ou família entram na
fase de "curtir o bebê (lue está por vir". Começa então a preparação do
enxoval.

Nesse período, o organismo ultrapassou a fase de estresse e encon-
tra-se com mais harmonia e equilíbrio. Os questionamentos estão mais
voltados para a identificação do sexo ("Menino ou menina?") e condições
de saúde da futura criança ("Meu filho será perfeito?").

A mulher refere percepção dos movimentos fetais, gue já podem
ser confirmados no exame obstétrico realizado pelo enfermeiro ou mé-
dico. Com o auxílio do sonar Doppler ou estetoscópio de Pinnard, pode-
se auscultar os batimentos fetais (BCF). Nesse momento, o auxiliar de
enfermagem deve colaborar, garantindo a presença do futuro papai ou
acompanhante. A emoção que ambos sentem ao escutar pela primeira
vez o coração do bebê é sempre muito grande, pois confirma-se a gera-
ção de uma nova vida.



A placenta encontra-se formada, os órgãos e tecidos estão diferen-
ciados e o feto começa o amadurecimento de seus sistemas. Reage ativa-
mente aos estimulos externos, como vibrações, luz forte, som e outros.

Tendo em vista as alterações externas no corpo da gestante - au-
mento das mamas, produção de colostro e aumento do abdome - a mulher
pode fazer questionamentos tais como: "Meu corpo vai voltar ao que
era antes? Meu companheiro vai perder o interesse sexual por mim?
Como posso viver um bom relacionamento sexual? A penetração do
pênis machucará a criança?". Nessas circunstâncias, a equipe deve pro-
porcionar-lhe o apoio devido, orientando-a, esclarecendo-a e, princi-
palmente, ajudando-a a manter a auto-estima.

A partir dessas modificações e alterações anátomo-fisiológicas, a
gestante pode ter seu equilíbrio emocional e fisico comprometidos, o
que lhe gera certo desconforto. Além das sintomatologias mencionadas
no primeiro trimestre, podemos ainda encontrar queixas freqüentes no
segundo (abaixo Estadas) e até mesmo no terceiro trimestre. Assim sen-
do, o fornecimento das corretas orientações e condutas terapêuticas
são de grande importância no sentido de minimizar essas dificuldades.

a) Pirose (azia) - orientar para fazer dieta fracionada, evitando
frituras, café, qualquer tipo de chá, refrigerantes, doces, álcool
e fumo. Em alguns casos, a critério médico, a gestante pode
fazer uso de medicamentos;

b) Flatulência, constipação intestinal, dor abdominal e cóli-
cas - nos casos de flatulências (gases) elou constipação intes-
tinal, orientar dieta rica em fibras, evitando alimentos de alta
fermentação, e recomendar aumento da ingestão de líquidos
(água, sucos). Adicionalmente, estimular a gestante a fazer ca-
minhadas, movimentar-se e regularizar o hábito intestinal, ade-
quando, para ir ao banheiro, um horário que considere ideal para
sua rotina. Agendar consulta com nutricionista; se a gestante
apresentar flacidez da parede abdominal, sugerir o uso de cinta
(com exceção da elástica); em alguns casos, a critério médico, a
gestante pode fazer uso de medicamentos para gases, constipa-
ção intestinal e cólicas. Nas situações em que a dor abdominal
ou cólica forem persistentes e o abdome gravídico apresentar-
se endurecido e dolorido, encaminhar para consulta com o en-
fermeiro ou médico, o mais breve possível;

c) Hemorróidas - orientar a gestante para fazer dieta rica em
fibras, visando evitar a constipação intestinal, não usar papel
higiênico colorido e/ou muito áspero, pois podem causar
irritações, e realizar após defecar, higiene perianal com água e
sabão neutro. Agendar consulta médica caso haja dor ou
sangramento anal persistente; se necessário, agendar consulta
de pré-natal elou com o nutricionista;

Colostro - Consiste numa
substância láctea produzida
pela glândula mamária,
esbranquiçada e mais espes-
sa do que o leite. Contém
anticorpos e glóbulos brancos
Oeucócitos), importantes na
proteção imunológica do re-
cém-nato.

o colo do útero é totalmen-
te fechado pelo muco pro-
duzido pelas glãndulas da
cérvice uterina, que recebe
o nome de tampão
mucoso. Este só perde sua
função quando há proble-
mas ou dificuldades funci-
onais - incompetência
istmocervical, e no trabalho

não.
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linha alva - É a linha abdo-
minal que se estende do
apêndice xifóide até o
púbis; na gravidez esta es-

d) Alteração do padrão respiratório - muito freqüente na ges-
tação, em decorrência do aumento do útero que impede a
expansão diafragmática, intensificada por postura inadequada
e/ ou ansiedade da gestante. Nesses casos, recomendar re-
pouso em decúbito lateral esquerdo ou direito e o uso de
travesseiros altos que possibilitem elevação do tórax, me-
lhorando a expansão pulmonar. Ouvir a gestante e conver-
sar sobre suas angústias, agendando consulta com o psicólo-
go, quando necessário. Estar atento para associação com
outros sintomas (ansiedade, cianose de extremidades, cianose
de mucosas) ou agravamento da dificuldade em respirar, pois,
embora não freqüente, pode tratar-se de doença cardíaca ou
respiratória; nessa circunstância, agendar consulta médica
ou de enfermagem imediata;

e) Desconforto mamário - recomendar o uso constante de su-
tiã, com boa sustentação; persistindo a dor, encaminhar para
consulta médica ou de enfermagem;

f) Lombalgia - recomendar a correção de postura ao sentar-se e
ao andar, bem como o uso de sapatos com saltos baixos e con-
fortáveis. A aplicação de calor local, por compressas ou banhos
mornos, é recomendável. Em alguns casos, a critério médico, a
gestante pode fazer uso de medicamentos;

g) Cefaléia - conversar com a gestante sobre suas tensões, confli-
tos e temores, agendando consulta com o psicólogo, se neces-
sário. Verificar a pressão arterial, agendando consulta médica
ou de enfermagem no sentido de afastar suspeita de hiperten-
são arterial e pré-eclâmpsia (principalmente se mais de 24 se-
manas de gestação);

h) Varizes - recomendar que a gestante não permaneça muito tem-
po em pé ou sentada e clue repouse por 20 minutos, várias ve-
zes ao dia, com as pernas elevadas, e não use roupas muito
justas e nem ligas nas pernas - se possível, deve utilizar meia-
calça elástica especial para gestante;

i) Câimbras - recomendar, à gestante, que realize massagens no
músculo contraído e dolorido, mediante aplicação de calor lo-
cal, e evite excesso de exercícios;

j) Hiperpigmentação da pele - explicar que tal fato é mui-
to comum na gestação mas costuma diminuir ou desapare-
cer, em tempo variável, após o parto. Pode apresentar como
manchas escuras no rosto (cloasma gravídico), mamilos es-
curecidos ou, ainda, escurecimento da linha alva (linha
nigra). Para minimizar o cloasma gravídico, recomenda-se
à gestante, quando for expor-se ao sol, o uso de protetor
solar e chapéu;



1) Estrias - explicar que são resultado da distensão dos tecidos e
que não existe método eficaz de prevenção, sendo comum no
abdome, mamas, flancos, região lombar e sacra. As estrias, que
no início apresentam cor arroxeada, tendem, com o tempo, a
ficar de cor semelhante à da pele;

m) Edemas - explicar que são resultado do peso extra (placenta,
líquido amniótico e feto) e da pressão que o útero aumentado
exerce sobre os vasos sangüíneos, sendo sua ocorrência bastante
comum nos membros inferiores. Podem ser detectados quando,
com a gestante em decúbito dorsal ou sentada, sem meias, se
pressiona a pele na altura do tornozelo (região perimaleolar) e na
perna, no nível do seu terço médio, na face anterior (região pré-
tibial), O edema fica evidenciado mediante presença de uma de-
pressão duradoura (cacifo) no local pressionado. Nesses casos,
recomendar que a gestante mantenha as pernas elevadas pelo
menos 20 minutos por 3 a 4 vezes ao dia, quando possível, e que
use meia elástica apropriada.

Ainda que controversas, na
tentativa de preveni-Ias po-
dem ser utilizadas massa-
gens locais, com substâncias
oleosas (óleo de amêndoa,
hidratante. óleo mineral).

Se a gestante apresentar
ou referir edema de face
ou mãos, encaminhar ime-
diatamente para consulta
com enfermeiro ou médi-
co. pois este é um sinal de

--------------------------------~tD~-------------
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4.2.3 O terceiro trimestre da gravidez

L

Muitas mulheres deixam de amamentar seus filhos precocemen-
te devido a vários fatores (social, econômico, biológico, psicológico), nos
quais se destacam estilos de vida (urbano ou rural), tipos de ocupação
(horário e distância do trabalho), estrutura de apoio ao aleitamento (cre-
ches, tempo de licença-aleitamento) e mitos ou ausência de informação.

Por isso, é importante o preparo dessa futura nutriz ainda no pré-
natal, que pode ser desenvolvido individualmente ou em grupo. As
orientações devem abranger as vantagens do aleitamento para a mãe
(prático, econômico e não exige preparo), relacionadas à irrvolução
uterina (retorno e realinhamento das fibras musculares da parede do úte-
ro) e ao desenvolvimento da inter-relação afetiva entre mãe-filho. Para o
bebê, as vantagens relacionam-se com a composição do leite, que atende
a todas as suas necessidades nutncionais nos primeiros 6 meses de vida,
é adequada à digestão e propicia a passagem de mecanismos de defesa
(anticorpos) da mãe; além disso, o ato de sugar auxilia a formação da
arcada dentária, o que facilitará, posteriormente, a fala.

No tocante ao ato de amamentar, a mãe deve receber várias ori-
entações: este deve ocorrer sempre que a criança tiver fome e durante
o tempo que quiser (livre demanda). Para sua realização, a mãe deve



procurar um local confortável e tranqüilo, posicionar a criança da for-
ma mais cômoda - de forma que lhe permita a abocanhar o mamilo e
toda ou parte da aréola, afastando o peito do nariz da criança com o
auxílio dos dedos - e oferecer-lhe os dois seios em cada mamada,
começando sempre pelo que foi oferecido por último (o que permitirá
melhor esvaziamento das mamas e maior produção de leite, bem como
o fornecimento de quantidade constante de gordura em todas as ma-
madas). Ao retirar o bebê do mamilo, nunca puxá-lo, pois isto pode
causar rachadura ou fissura. Como prevenção, deve-se orientar a mãe
a introduzir o dedo mínimo na boca do bebê e, quando ele suga-Io,
soltar o mamilo.

Glândulas

Mamárias

Em virtude da proximidade do término da gestação, as expec-
tativas estão mais voltadas para os momentos do parto ("Será que
vou sentir elou agüentar a dor?") e de ver o bebê C'Será que é per-
feito?"). Geralmente, este é um dos períodos de maior tensão da
gestante.

No terceiro trimestre, o útero volumoso e a sobrecarga dos siste-
mas cardiovascular, respiratório e locomotor desencadeiam alterações
orgânicas e desconforto, pois o organismo apresenta menor capacidade
de adaptação. Há aumento de estresse, cansaço, e surgem as dificulda-
des para movimentar-se e dormir.

C8ilJjiAjjJ

Você já viu uma gestante
andando como uma "pati-
nha" (andar anseriano)? O
que a faz andar assim?
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Freqüentemente, a gestante refere plenitude gástrica e constipa-
ção intestinal, decorrentes tanto da diminuição da área gástrica quanto
da diminuição da peristalse devido à pressão uterina sobre os intesti-
nos, levando ao aumento da absorção de água no intestino, o que cola-
bora para o surgimento de hemorroidas. É comum observarmos quei-
xas em relação à digestão de alimentos mais pesados. Portanto, é im-
portante orientar dieta fracionada, rica em verduras e legumes, alimen-
tos mais leves e que favoreçam a digestão e evitem constipações. O
mais importante é a qualidade dos alimentos, e não sua quantidade.

Observamos que a freqüência urinária aumenta no final da ges-
tação, em virtude do encaixamento da cabeça do feto na cavidade
pélvica; em contrapartida, a dificuldade respiratória se ameniza. Entre-
tanto, enquanto tal fenômeno de descida da cabeça não acontece, o
desconforto respiratório do [mal da gravidez pode ser amenizado ado-
tando a posição de semifowler durante o descanso.

Ao final do terceiro trimestre, é comum surgirem mais varizes e
edema de membros inferiores, tanto pela compressão do útero sobre as
veias ilíacas, dificultando o retorno venoso, quanto por efeitos climáti-
cos, principalmente climas quentes. É importante observar a evolução
do ederna, pesando a gestante e, procurando evitar complicações
vasculares, orientando seu repouso em decúbito lateral esquerdo, con-
forme as condutas terapêuticas anteriomente mencionadas.

Destacamos que no final desse período o feto diminui seus movi-
mentos pois possui pouco espaço para mexer-se. Assim, a mãe deve ser
orientada para tal fenômeno, 1Th'lS deve supervisionar diariamente os movi-
mentos fetais - o feto deve mexer pelo menos uma vez ao dia. Caso o feto
não se movimente durante o período de 24 horas, deve ser orientada a
procurar um serviço hospitalar com urgência.

Como saber quando será o trabalho de parto? Quais os sinais de
trabalho de parto? O que fazer? Essas são algumas das perguntas que a
mulher/ casal e família fazem constantemente, quando aproxima-se a
data provável do parto.

A gestante e/ou casal devem ser orientados para os sinais de
início do trabalho de parto. O preparo abrange um conjunto de cuida-
dos e medidas de promoção à saúde que devem garantir que a mulher
vivencie a experiência do parto e nascimento como um processo fisio-
lógico e natural.

A gestante, juntamente com seu acompanhante, deve ser orien-
tada para identificar os sinais que indicam o início do trabalho de parto.
Para tanto, algumas orientações importantes devem ser oferecidas, como:

• a bolsa d'água que envolve o feto ainda intra-útero (bolsa de
líquido amniótico) pode ou não romper-se;

• a barriga pode apresentar contrações, ou seja, uma dor tipo có-
lica que a fará endurecer e que será intermitente, iniciando com



intervalos maiores e diminuindo com a evolução do trabalho
de parto;

• no final do terceiro trimestre, às vezes uma semana antes do
parto, ocorre a saída de um muco branco (parecendo "catar-
ro"), O chamado tampão mucoso, o qual pode ter sinais de san-
gue no momento do trabalho de parto;

• a respiração deve ser feita de forma tranqüila (inspiração pro-
funda e expiração soprando o ar).

A gestante e seu acompanhante devem ser orientados a procurar
um serviço de saúde imediatamente ao perceberem qualquer
intercorrência durante o período gestacional, como, por exemplo, perda
transvaginal (liquido, sangue, corrimento, outros); presença de dores
abdominais, principalmente tipo cólicas, ou dores localizadas; contra-
ção do abdome, abdome duro (hipertônico); parada da movimentação
fetal; ederna acentuado de membros inferiores e superiores (mãos); gan-
ho de peso exagerado; visão turva e presença de fortes dores de cabeça
(cefaléia) ou na nuca.

Enfatizamos que no fmal do processo gestacional a mulher pode
apresentar um quadro denominado "falso trabalho de parto", caracteri-
zando por atividade uterina aumentada (contrações), permanecendo,
entretanto, um padrão descoordenado de contrações.

Algumas vezes, estas contrações são bem perceptíveis. Con-
tudo, cessam em seguida, e a cérvice uterina não apresenta altera-
ções (amolecimento, apagamento e dilatação). Tal situação promo-
ve alto grau de ansiedade e expectativa da prernência do nascimen-
to, sendo um dos principais motivos que levam as gestantes a pro-
curar o hospital. O auxiliar de enfermagem deve orientar a clientela
e estar atento para tais acontecimentos, visando evitar uma admis-
são precoce, intervenções desnecessárias e estresse familiar, ocasi-
onando uma experiência negativa de trabalho de parto, parto e nas-
cimento.

Para amenizar o estresse no momento do parto, devemos orientar
a parturiente para que realize exercícios respiratórios, de relaxamento e
caminhadas, que diminuirão sua tensão muscular e facilitarão maior
oÃ-1gcnaçãoda musculatura uterina. Tais exercícios proporcionam me-
lhor rendimento no trabalho de parto, pois propiciam uma economia de
energia - sendo aconselháveis entre as metrossistoles,

Os exercícios respiratórios consistem em realizar uma inspira-
ção abdominal lenta e profunda, e uma expiração como se a gestan-
te estivesse soprando o vento (apagando a vela), principalmente
durante as metrossistoles, Na primeira fase do trabalho de parto,
são muito úteis para evitar os espasmos dolorosos da musculatura
abdominal.

Parturiente - Termo aplica-
do à mulher em trabalho
de parto.

Metrossrstoles - É a denomi-
nação atribuída às contrações
uterinas, à dor do trabalho de

Você já ouviu falar que
quando uma mulher ama-
menta sente cólicas? Que
relação você faz entre as
cólicas e a involução

----------------------------------~ct~-------------
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8 Silvo, Lowndes, Orse e Reis, 1999.
9 Ministério da Saúde, 1995.

Na América Latina, o Brasil é o quinto país com maior índi-
ce de mortalidade materna, estimada em 134 óbitos para 100.000 nas-
cidos vivos.

No Brasil, as causas de mortalidade materna se caracterizam por
elevadas taxas de toxemias, outras causas diretas, hemorragias (duran-
te a gravidez, descolamento prematuro de placenta), complicações
puerperais e abortos. Essas causas encontram-se presentes em todas as
regiões, com predominância de incidência em diferentes estados".

A consulta de pré-natal é o espaço adequado para a prevenção e
controle dessas intercorrências, como a hipertensão arterial associada
à gravidez (toxemias), que se caracteriza por ser fator de risco para
eclâmpsia e outras complicações.

Denomina-se fator de risco aquela característica ou circunstân-
cia que se associa à probabilidade maior do indivíduo sofrer dano à
saúde. Os fatores de risco são de natureza diversa, a saber: biológicos
(idade - adolescente ou idosa; estatura - baixa estatura; peso - obesi-
dade ou desnutrição), clínicos (hipertensão, diabetes), ambientais (abas-
tecimento deficiente de água, falta de rede de esgotos), relacionados à
assistência (má qualidade da assistência, cobertura insuficiente ao pré-
natal), socioculturais (nível de formação) e econômicos (baixa renda).

Esses fatores, associados a fatores obstétricos como primeira gra-
videz, multiparidade, gestação em idade reprodutiva precoce ou tardia,
abortamentos anteriores e desnutrição, aumentam a probabilidade de
morbimortalidade perinatal.

Devemos considerar que a maioria destas mortes maternas e fetais
poderiam ter sido prevenidas com uma assistência adequada ao pré-
natal, parto e puerpério - "98% destas mortes seriam evitadas se as
mulheres tivessem condições dignas de vida e atenção à saúde, especi-
almente pré-natal realizado com qualidade, assim como bom serviço
de parto e pós-parto'? .

Entretanto, há uma pequena parcela de gestantes que, por terem
algumas características ou sofrerem de alguma patologia, apresentam
maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para elas como
para o feto. Essa parcela é a que constitui o grupo chamado de gestan-
tes de risco.

Dentre as diversas situações obstétricas de risco gestacional, des-
tacam-se as de maior incidência e maior risco, como abortamento, doen-
ça hipertensiva específica da gravidez (DHEG) e sofrimento fetal.

--------------~ct----------------------------------



5.1 Abortamento

Conceitua-se como abortamento a morte ovular ocorrida antes
da 223 semana de gestação, e o processo de eliminação deste produto
da concepção é chamado de aborto'". O abortamento é dito precoce
quando ocorre até a 13a semana; e tardio, quando entre a 13a e 22a

semanas.

Algumas condições favorecem o aborto, entre elas; fatores
ovulares (óvulos ou espermatozóides defeituosos); diminuição do
hormônio progesterona, resultando em sensibilidade uterina e contra-
ções que podem levar ao aborto; infecções como sífilis, rubéola,
toxoplasmose; traumas de diferentes causas; incompetência
istmocervical; mioma uterino; «útero infantil"; intoxicações (fumo, ál-
cool, chumbo e outros); hipotireoidismo: diabetes mellitus; doenças
hipertensivas e fatores emocionais.

Os tipos de aborto são inúmeros e suas manifestações clínicas
estão voltadas para a gravidade de cada caso e dependência de uma
assistência adequada à mulher. Os tipos de aborto são":

• Ameaça de aborto - situação em que há a probabilidade do
aborto ocorrer. Geralmente, caracteriza-se por sangramento mo-
derado, cólicas discretas e colo uterino com pequena ou nenhu-
ma dilatação;

• Espontâneo - pode ocorrer por um ovo defeituoso e o subse-
qüente desenvolvimento de defeitos no feto e placenta. De-
pendendo da natureza do processo, é considerado:

a) Evitável - o colo do útero não se dilata, sendo evitado
através de repouso e tratamento conservador;

b) Inevitáve1- quando o aborto não pode ser prevenido, acon-
tecendo a qualquer momento. Apresenta-se com um
sangramento intenso, dilatação do colo uterino e contra-
ções uterinas regulares. Pode ser subdivido em aborto com-
pleto (quando o feto e todos os tecidos a ele relacionados
são eliminados) e aborto incompleto (quando algum tecido
permanece retido no interior do útero);

• Habitual - quando a mulher apresenta abortamentos repetidos
(três ou mais) de causa desconhecida;

• Terapêutico - é a intervenção médica aprovada pelo Código
Penal Brasileiro (art, 128), praticado com o consentimento da
gestante ou de seu representante legal e realizado nos casos em
que há risco de vida ou gravidez decorrente de estupro;

• Infcctado - quando ocorre infecção intra-útero por ocasião do
abortamento. Acontece, na maioria das vezes, durante as ma-
nobras para interromper uma grayidez. A mulher apresenta fe-

Incompetência
istmocervical - É a dilata-
ção prematura da cérvice.

10 Ministério da Saúde, 2000.
11 BlTfAR, 1995.
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No Brasil, o aborto provo-
cado é considerado crimi-
noso, tendo penalidades
previstas no Código Penal
Brasileiro (art. 128).

bre em grau variável, dores discretas e contínuas, hemorragia
com odor fétido e secreção cujo aspecto depende do microrga-
nismo, taquicardia, desidratação, diminuição dos movimentos
intestinais, anemia, peritonite, septicemia e choque séptico.
Podem ocorrer endocardite, miocardite, tromboflebite e embolia
pulmonar;

• Provocado - é a interrupção ilegal da gravidez, com a morte do
produto da concepção, haja ou não a expulsão, qualquer que
seja o seu estado evolutivo. São praticados na clandestinidade,
em clínicas privadas ou residências, utilizando-se métodos anti-
higiênicos, materiais perfurantes, medicamentos e substâncias
tóxicas. Pode levar à morte da mulher ou evoluir para um abor-
to infectado;

• Retido - é quando o feto morre e não é expulso, ocorrendo a
maceração. Não há sinais de abortamento, porém pode ocorrer
mal-estar geral, cefaléia e anorexia.

O processo de abortamento é complexo e delicado para uma
mulher, principalmente por não ter podido manter uma gravidez, sen-
do muitas vezes julgada e culpabilizada, o que lhe acarreta um estigma
social, afetando-lhe tanto do ponto de vista biológico como
psicoemocional.

Independente do tipo de aborto, cada profissional tem papel im-
portante na orientação, diálogo e auxílio a essa mulher, diante de suas
necessidades. Assim, não deve fazer qualquer tipo de julgamento e a
assistência deve ser prestada de forma humanizada e com qualidade -
caracterizando a essência do trabalho da enfermagem, que é o cuidar e
o acolher, independente dos critérios pessoais e julgamentos acerca do
caso clínico.

Devemos estar atentos para os cuidados imediatos e mediatos,
tais como: controlar os sinais vitais, verificando sinais de choque
hipovolêmico, mediante avaliação da coloração de mucos as,
hipotensão, pulso fraco e rápido, pele fria e pegajosa, agitação e
apatia; verificar sangramento e presença de partes da placenta ou
embrião nos coágulos durante a troca dos traçados ou absorventes
colocados na região vulvar (avaliar a quantidade do sangramento
pelo volume do sangue e número de vezes de troca do absorvente);
controlar o gotejamento da hidratação venosa para reposição de lí-
quido ou sangue; administrar medicação (antibioticoterapia, soro
antitetânico, analgésicos ou antiespasmódicos, ocitócicos) confor-
me prescrição médica; preparar a paciente para qualquer procedi-
mento (curetagem, microcesariana, e outros); prestar os cuidados
após os procedimentos pós-operatórios; procurar tranqüilizar a
mulher; comunicar qualquer anormalidade imediatamente à equipe
de saúde.



Nosso papel é orientar a mulher sobre os desdobramentos do pós-
aborto, como reposição hídrica e nutricional, sono e repouso, expressão
dos seus conflitos emocionais e, psicologicamente, faze-Ia acreditar na
capacidade de o seu corpo viver outra experiência reprodutiva com saú-
de, equilíbrio e bem-estar.

É fundamental a observação do sangramento vaginal, atentando
para os aspectos de quantidade, cor, odor e se está acompanhado ou
não de dor e alterações de temperatura corporal. As mamas precisarão
de cuidados como: aplicar compressas frias e enfaixá-las, a fim de pre-
venir ingurgitamento mamário; não realizar a ordenha nem massagens;
administrar medicação para inibir a lactação de acordo com a prescri-
ção médica.

No momento da alta, a cliente deve ser encaminhada para acom-
panhamento ginecológico com o objetivo de fazer a revisão pós-abor-
to; identificar a dificuldade de se manter a gestação, se for o caso; e
receber orientações acerca da necessidade de um período de abstinên-
cia sexual e, antes de iniciar sua atividade sexual, escolher o método
contraceptivo que mais se adeqüe à sua realidade.

5.2 Placenta Prévia (PP)

É uma intercorrência obstétrica de risco caracterizada pela im-
plantação da placenta na parte inferior do útero. Com O desenvolvi-
mento da gravidez, a placenta evolui para o orifício do canal de parto.
Pode ser parcial (marginal), quando a placenta cobre parte do orifício,
ou total (oclusiva), quando cobre totalmente o orifício. Ambas situa-
ções provocam risco de vida materna c fctal, em vista da hemorragia -
a qual apresenta sangramento de cor vermelho vivo, indolor, constan-
te, sem causa aparente, aparecendo a partir da 22a semana de gravidez.

Após o diagnóstico de PP, na fase crítica, a internação é a condu-
ta imediata com a intenção de promover uma gravidez a termo ou o
mais próximo disso. A supervisão deve ser constante, sendo a gestante
orientada a fazer repouso no leito com os membros discretamente ele-
vados, evitar esforços físicos e observar os movimentos fetais e carac-
terísticas do sangramento (quantidade e freqüência). A conduta na evo-
lução do trabalho de pa1io dependerá do quadro clínico de cada gestan-
te, avaliando o bem-estar materno e fetaI.

5.3 Prenhez ectópica ou extra-uterina

Consiste numa intercorrência obstétrica de risco, caracterizada
pela implantação do ovo fecundado fora do útero, como, por exemplo,
nas trompas uterinas, ovários e outros.

o aborto está associado
aos altos Indices de
morbimortalidade materna, o
que merece ser considerado,
durante a assistência. como o
momento de se abordar a
mulher e esclarecê-Ia convení-
entemente, visando prevenir a
reincidência desse fato.

A gestação tópica é quan-
do ocorre a nidação do ovo
no interior do útero.
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Polidramnia - É a grande
quantidade de liquido
amniótico, podendo desenca-
dear o parto prematuro.

Proteinúria - ~ a presença
de protelna na urina.

12 Burroughs, 1992.
13 Ministério da Saúde, 1995.

Como sinais e sintomas, tal intercorrência apresenta forte dor no
baixo ventre, podendo estar seguida de sangramento em grande quanti-
dade. O diagnóstico geralmente ocorre no primeiro trimestre
gestacional, através de ultra-sonografia. 1\ equipe de enfermagem de-
verá estar atenta aos possíveis sinais de choque hipovolêmico e de in-
fecção. A conduta obstétrica é cirúrgica.

5.4 Doenças hipertensivas específicas
da gestação (DH EG)

A hipertensão na gravidez é uma complicação comum e potenci-
almente perigosa para a gestante, o feto e o próprio recém-nascido,
sendo uma das causas de maior incidência de morte materna, fetal e
neonatal, de baixo peso ao nascer e prernaturidade. Pode apresentar-se
de forma leve, moderada ou grave.

Existem vários fatores de risco associados com o aumento da
DHEG12, tais como: adolescência/idade acima de 35 anos, conflitos
psíquicos e afetivos, desnutrição, primeira gestação, história familiar
de hipertensão, diabetes mellitus, gestação múltipla e polidrâmnia

A DHEG aparece após a 20· semana de gestação, como um qua-
dro de hipertensão arterial, acompanhada ou não de edema e proteinúria
(pré-eclâmpsia), podendo evoluir para convulsão e coma (DHEG gra-
ve ou eclâmpsia)" .

Durante urna gestação sem intercorrências, a pressão permanece
normal e não há proteinúria. É comum a maioria das gestantes apre-
sentarem edema nos membros inferiores, devido à pressão do útero
grávido na veia cava inferior e ao relaxamento da musculatura lisa dos
vasos sangüíneos, não sendo este um sinal diferencial.

Já o edema de face e de mãos é um sinal de alerta diferencial,
pois não é normal, podendo estar associado à elevação da pressão
arterial. Um ganho de peso de mais de 500 g por semana deve ser
observado e analisado como um sinal a ser investigado. O exame de
urina, cujo resultado demonstre presença de proteína, significa dimi-
nuição da função urinaria. A elevação da pressão sistólica em mais de
30 mmI-Ig, ou da diastólica em mais de 15 mrnHg, representa outro
sinal que deve ser observado com atenção. A gestante o companheiro
e a família devem estar convenientemente orientados quanto aos si-
nais e sintomas da D HEG.

Todos esses sinais são motivos de preocupação, devendo ser
pesquisados c avaliados através de marcação de consultas com maior
freqüência, para evitar exacerbação dessa complicação em uma gravi-
dez de baixo risco, tornando-a de alto risco - o que fará necessário o
encaminhamento e acompanhamento pelo pré-natal de alto risco.



A pré-eclâmpsia leve é caracterizada por edema e/ou proteinúria,
e mais hipertensão. A medida que a doença evolui e o vasoespasmo
aumenta, surgem outros sinais e sintomas. O sistema nervoso central
(SNC) sofre irritabilidade crescente, surgindo cefaléia occipital, tontei-
ras, distúrbios visuais (moscas volantes). As manifestações digestivas -
dor epigástrica, náuseas e vômitos - são sintomas que revelam compro-
metimento de outros órgãos.

Com a evolução da doença pode ocorrer a convulsão ou coma,
caracterizando a DHEG grave ou eclâmpsia, uma das complicações
obstétricas mais graves. Nesta, a proteinúria indica alterações renars,
podendo ser acompanhada por oligúria ou mesmo anúria.

Com o vaso espasmo generalizado, o miométrio torna-se
hipertônico, afetando diretamente a placenta que, dependendo da in-
tensidade, pode desencadear seu deslocamento prematuro. Também a
hipertensão materna prolongada afeta a circulação placentária, ocor-
rendo o rompimento de vasos e acúmulo de sangue na parede do útero,
representando outra causa do deslocamento da placenta.

Um sinal expressivo do descolamento da placenta é a dor abdo-
minal súbita e intensa, seguida por sangramento vaginal de coloração
vermelha-escuro, levando a uma movimentação fetal aumentada, o que
indica sofrimento fetal por diminuição de oxigênio (anoxia) e aumento ex-
cessivo das contrações uterinas que surgem como uma defesa do útero em
cessar o sangramento, agravando o estado do feto. Nesses casos, indica-se
a intervenção cirúrgica de emergência - cesariana -, para maior chance de
sobrevivência materna e fetal.

Os fatores de risco que dificultam a oxigenação dos tecidos e,
principalmente, o tecido utermo, relacionam-se à: superdistensão uterina
(gemelar, polidrâmnia, fetos grandes); aumento da tensão sobre a parede
abdominal, freqüentemente observado na primeira gravidez; doenças
vasculares já existentes, como hipertensão crônica, nefropatia; estresse
emocional, levando à tensão muscular; alimentação inadequada.

A assistência pré-natal tem como um dos objetivos detectar pre-
cocemente os sinais da doença hipertensiva, antes que evolua. A verifi-
cação do peso e pressão arterial a cada consulta servirá para a avaliação
sistemática da gestante, devendo o registro ser feito no Cartão de Pré-
Natal, para acompanhamento durante a gestação e parto. O exame de
urina deve ser feito no primeiro e terceiro trimestre, ou sempre que
houver queixas urinárias ou alterações dos níveis da pressão arterial.

A equipe de enfermagem deve orientar a gestante sobre a impor-
tância de diminuir a ingesta calórica (alimentos ricos em gordura, mas-
sa, refrigerantes e açúcar) e não abusar de comidas salgadas, bem como
sobre os perigos do tabagismo, que provoca vasoconstrição, diminuin-
do a irrigação sangüínea para o feto, e do alcoolismo, que provoca o
nascimento de fetos de baixo peso e abortamento espontâneo.

Vasoespasmos - São con-
trações ínvoluntárías e
bruscas dos vasos
sangüfneos, causadas por
influência hormonal; neste
caso, diminuem o fluxo
sanqürne o uterino e
placentário.

Hipertônico- Eo aumento da
tensão muscular;nestecaso,

o deslocamento prematu-
ro da placenta (DPPl é a
separação precoce da pla-
centa do corpo uterino.

o comprometimento da
nutrição fetal possibilita
nascimento de recém-na-
tos de baixo peso, peque-
nos para idade gestacional
(PIGl, sofrimento fetal e,
até mesmo, o óbito intra-

Na DHEG,as consultas de-
vem ser agenda das quin-
zenal ou semanalmente,
dependendo do caso.
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Escotomas - E a visão de
pontos luminosos. referido
como "estrelinhas ou mos-
cas luminosas".

Jamais deve-se tentar abrir
a mandibula da gestante
durante uma crise

o acompanhamento pré-natal deve atentar para o aparecimento
de edema de face e dos dedos, cefaléia frontal e occipital e outras alte-
rações como irritabilidade, escotomas, hipersensibilidade a estímulos
auditivos e luminosos. A mulher, o companheiro e a família devem ser
orientados quanto aos sinais e sintomas da DHEG e suas implicações,
observando, inclusive, a dinâmica da movimentação fetal.

A gestante deve ser orientada quanto ao repouso no leito em decúbito
lateral esquerdo, para facilitar a circulação, tanto renal quanto placentária,
reduzindo também o edema e a tensão arterial, bem como ser encorajada a
exteriorizar suas dúvidas e medos, visando minimizar O estresse.

As condições socioeconômicas desfavoráveis, dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde, hábitos alimentares inadequados, entre ou-
tros, são fatores que podem vir a interferir no acompanhamento
arnbulatorial. Sendo específicos à cada gestante, fazem com que a
eclâmpsia leve evolua, tornando a internação hospitalar o tratamento
mais indicado.

Durante a internação hospitalar a equipe de enfermagem deve
estar atenta aos agravos dos sinais e sintomas da DHEG. Portanto, deve
procurar promover o bem-estar matemo e fetal, bem como proporcionar à
gestante um ambiente calmo e tranqüilo, manter a supervisão constante e
atentar para o seu nível de consciência, já que os estímulos sonoros e lumi-
nosos podem desencadear as convulsões, pela irritabilidade do SNC. Faz-
se necessário, também, controlar a pressão arterial e os batimentos
cardiofetais (a freqüência será estabelecida pelas condições da gestante),
bem como pesar a gestante diariamente, manter-lhe os membros inferiores
discretamente elevados, providenciar a colheita dos exames laboratoriais
solicitados (sangue, urina), observar e registrar as eliminações fisiológicas,
as queixas álgicas, as perdas vaginais e administrar medicações prescritas,
observando sua resposta.

Além disso, deve-se estar atento para possíveis episódios de crises
convulsivas, empregando medidas de segurança tais como manter as gra-
des laterais do leito elevadas (se possível, acolchoadas), colocar a cabecei-
ra elevada a 30° e a gestante em decúbito lateral esquerdo (ou lateralizar
sua cabeça, para eliminação das secreções); manter próximo à gestante
uma cânula de borracha (Guedel), para colocar entre os dentes, protegen-
do-lhe a língua de um eventual traumatismo. Ressalte-se que os equipa-
mentos e medicações de emergência devem estar prontos para uso imedi-
ato, na proximidade da unidade de alto risco.

Gestantes que apresentam DHEG moderada ou grave devem ser acom-
panhadas em serviços de obstetrícia, por profissional médico, durante todo o
período de intemaçâo, Os cuidados básicos incluem: observação de sinais de
petéquias, equimoses e/ou sangramentos espontâneos, que indicam compli-
cação séria causada por rompimento de vasos sangüíneos; verificação horária
de pressão arterial, ou em intervalo menor, e temperatura, pulso e respiração



de duas em duas horas; instalação de cateterismo vesical, visando o
controle do volume urinário (diurese horária); monitoramento de ba-
lanço hidrico; manutenção de acesso venoso para hidratação e admi-
nistração de terapia medicamentosa (anti-hipertensivo,
anticonvulsivos, antibióticos, sedativos) e de urgência; colheita de
exames laboratoriais de urgência; instalação de oxigeno terapia con-
forme prescrição médica, caso a gestante apresente cianose.

Com a estabilização do quadro e as convulsões controladas, deve-se
preparar a gestante para a interrupção da gravidez (cesárea), pois a conduta
mais eficaz para a cura da DHEG é o término da gestação, o que merece
apreciação de todo o quadro clínico e condição fetal, considerando-se a
participação da mulher e família nesta decisão.

É importante que a puérpera tenha uma avaliação contínua nas
48 horas após o parto, pois ainda pode apresentar risco de vida.

5.5 Sofrimento fetal agudo (SFA)

o sofrimento fetal agudo (SFA) indica que a saúde e a vida do
feto estão sob risco, devido à asfixia causada pela diminuição da chega-
da do oxigênio ao mesmo, e à eliminação do gás carbônico.

As trocas metabólicas existentes entre o sangue materno e o fetal,
realizadas pela circulação placentária, são indispensáveis para manter o
bem-estar do feto. Qualquer fator que, por um período provisório ou per-
manente de carência de oxigênio, interfira nessas trocas será causa de SFA.

O sofrimento fetal pode ser diagnosticado através de alguns si-
nais, como freqüência cardíaca fetal acima de 160 batímentos ou abai-
xo de 120 por minuto, e movimentos fetais inicialmente aumentados e
posteriormente diminuídos.

Durante essa fase, o auxiliar de enfermagem deve estar atento aos
níveis pressóricos da gestante, bem como aos movimentos fetais. Nas con-
dutas medicamentos as, deve atuar juntamente com a equipe de saúde.

Nos casos em que se identifique sofrimento fetal e a gestante
esteja recebendo infusão venosa contendo ocitocina, tal fato deve ser
imediatamente comunicado à equipe e a solução imediatamente suspensa
e substituída por solução glicosada ou fisiológica pura.

A equipe responsável pela assistência deve tranqüilizar a gestan-
te, ouvindo-a e explicando - a ela e à família - as características do seu
quadro e a conduta terapêutica a ser adotada, o que a ajudará a manter
o controle e, conseqüentemente, cooperar. A transmissão de calma e a
correta orientação amenizarão o medo e a ansiedade pela situação.

A gestante deve ser mantida em decúbito lateral esquerdo, com o
objetivo de reduzir a pressão que o feto realiza sobre a veia cava inferior ou
cordão umbilical, e melhorar a circulação materno-fetal. Segundo prescri-

Ocitocina - ~ um hormônio
que provoca a contração
uterina, muito utilizado para
auxiliar no trabalho de parto
pois atua nas fibras do
miométrio provocando as con-
trações.

Quando a coloração do
liquido amniótico estiver
amarelada, isto significa
pouca quantidade de
mecônio; se esverdeada. é
sinal de que houve elimina-
ção em grande quantida-
de, indica sofrimento fetal
recente; se achocolatada,
indica sofrimento antigo ou
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A maternidade foi concedi-
da à mulher como um
dom fisiológico e como tal
deve ser valorizada. Sendo
um fenômeno fisiológico.
natural, pode e deve acon-
tecer sem grandes inter-
venções, a não ser quando
estritamente necessário.
Por que, então, o Brasil
apresenta o maior número
de cesarianas, fazendo da
assistência ao parto uma

latrogenias - São efeitos
indesejáveis de determina-
dos procedimentos e/ou
medicações, comprome-
tendo a função orgãnica

"O nascimento não é um
mecanismo de "fabrica-
ÇãO" de crianças. E um
processo de criação." 14

ção, administrar oxigênio (02 úmido) para melhorar a oxigenação da ges-·
tante e do feto e preparar a parturiente para intervenção cirúrgica, de acor-
do com a conduta indicada pela equipe responsável pela assistência.

A té o século XVIII, as mulheres tinham seus filhos em casa;
o parto era um acontecimento domiciliar e familiar. A partir do mo-
mento em que o parto tornou-se institucionalizado (hospitalar) a mu-
lher passou a perder autonomia sobre seu próprio corpo, deixando de
ser ativa no processo de seu parto.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que apenas
10% a 20% dos partos têm indicação cirúrgica. Isto significa que deve-
riam ser indicados apenas para as mulheres que apresentam problemas
de saúde, ou naqueles casos em que o parto normal traria riscos ao
recém-nascido ou a mãe. Entretanto, o que verificamos é a existência
de um sistema de saúde voltado para a atenção ao parto e nascimento
pautado em rotinas de intervenções, que favorece e conduz ao aumen-
to de cesáreas e de possíveis iatrogenias que, no pós-parto, geram com-
plicações desnecessárias.

Nós, profissionais de saúde, devemos entender que o parto não é
simplesmente "abrir uma barriga", "tirar um recém-nascido de dentro",
afastá-lo da "mãe" para colocá-lo num berço solitário, enquanto a mãe
dorme sob o efeito da anestesia.

A enfermagem possui importante papel como integrante da equi-
pe, no sentido de proporcionar uma assistência humanizada e qualifi-
cada quando do parto, favorecendo e estimulando a participação efeti-
va dos principais atores desse fenômeno - a gestante, seu acompa-
nhante e seu filho recém-nascido.

Precisamos valorizar esse momento pois, se v.ivcnciado harmo-
niosamente, favorece um contato precoce mãe-recém-nascido, estimu-
la o aleitamento matemo e promove a interação com o acompanhante
e a família, permitindo à mulher um momento de conforto e segurança,
com pessoas de seu referencial pessoa1.

Os profissionais devem respeitar os sentimentos, emoções, ne-
cessidades e valores culturais, ajudando-a a diminuir a ansiedade c in-
segurança, o medo do parto, da solidão do ambiente hospitalar e dos
possíveis problemas do bebê.



A promoção e manutenção do bem-estar físico e emocional ao
longo do processo de parto e nascimento ocorre mediante informações
e orientações permanentes à parturiente sobre a evolução do trabalho
de parto, reconhecendo-lhe o papel principal nesse processo e até mes-
mo aceitando sua recusa a condutas que lhe causem constrangimento
ou dor; além disso, deve-se oferecer espaço e apoio para a presença
do/a) acompanhante que a parturiente deseja.

Qualquer indivíduo, diante do desconhecido e sozinho, tende a
assumir uma postura de defesa, gerando ansiedade e medos. A gestante
não preparada desconhece seu corpo e as mudanças que o mesmo so-
fre. O trabalho de parto é um momento no qual a mulher se sente
desprotegida e frágil, necessitando apoio constante.

O trabalho de parto e o nascimento costumam desencadear exci-
tação e apreensão nas parturientes, independente do fato de a gestante
ser primipara ou multípara. É um momento de grande expectativa para
todos, gestante, acompanhante e equipe de saúde.

O início do trabalho de parto é desencadeado por fatores mater-
nos, fetais e placentários, que se interagem.

Os sinais do desencadeamento de trabalho de parto são:

• eliminações vaginais, discreto sangramento, perda de tampão
mucoso, eliminação de líquido amniótico, presente quando ocor-
re a ruptura da bolsa amniótica - em condições normais, apre-
senta-se claro, translúcido e com pequenos grumos semelhan-
tes a pedaços de leite coalhado (Vé111ix);

• contrações uterinas inicialmente regulares, de pequena intensi-
dade, com duração variável de 20 a 40 segundos, podendo che-
gar a duas ou mais em dez minutos;

• desconforto lombar;

• alterações da cérvice, amolecimento, apagamento e dilatação
progressiva;

• diminuição da movimentação fetal.

A duração de cada trabalho de parto está associada à paridade
(o número de partos da mulher), pois as primíparas demandam mai-
or tempo de trabalho de parto do que as multíparas; à flexibilidade
do canal de parto, pois as mulheres que exercitam a musculatura
pélvica apresentam maior flexibilidade do que as sedentárias; às con-
trações uterinas, que devem ter intensidade e freqüência apropria-
das; à boa condição psicológica da parturiente durante o trabalho de
parto, caso contrário dificultará o nascimento do bebê; ao estado
geral da cliente e sua reserva orgânica para atender ao esforço do
trabalho de parto; e à situação e apresentação fetais (transversa,
acromíal, pélvica e de face).

Quando a mulher tem um
único parto, é chamada de
prtmrpara: quando teve mais
de dois partos, mulnpara,

Paridade - r o número de
partos da mulher.

Acromial - t a apresentação
fetal onde se evidencia um
dos ombros.

H Largura, 1998.
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6.1Admitindo a parturiente

o auxiliar de enfermagem
deve colaborar com os de-
mais profissionais de saúde
na avaliação da percepção
dolorosa da parturiente e do
grau de conforto obtido com a
assistência prestada. Como o
nascimento do filho é uma
experiência estressante para
a parturiente/companheiro/
famllia, a equipe pode ajudar
a atenuar o estresse emocio-
nal e o desconforto ffsico du-
rante esse perfodo, oferecen-
do apoio continuo à parturien-
te e ajudando o acompa-
nhante a atuar de forma eficaz
durante todo o processo de
evolução do trabalho de parto.

Os intervalos entre as con-
trações podem ser de três
a quatro minutos, com du-
ração de 40 a 60 segundos
por contração.

o atendimento da parturiente na sala de admissão de
uma maternidade deve ter como preocupação principal uma
recepção acolhedora à mulher e sua família, informando-os
da dinâmica da assistência na maternidade e os cuidados per-
tinentes a esse momento: acompanhá-Ia na admissão e
encaminhá-Ia ao pré-parto; colher os exames laboratoriais so-
licitados (hemograma, VDRL e outros exames, caso não os
tenha realizado durante o pré-natal); promover um ambiente
tranqüilo e com privacidade; monitorar a evolução do traba-
lho de parto, fornecendo explicações e orientações.

6.2 Assistência durante o trabalho
de parto natura I

o trajeto do parto ou canal de parto é a passagem que o feto
percorre ao nascer, desde o útero à abertura vulvar. É formado pelo
conjunto dos ossos ilíaco, sacro e CÓCCLX - que compõem a pequena
bacia pélvica, também denominada de trajeto duro - e pelos tecidos
moles (parte inferior do útero, colo uterino, canal vaginal e períneo)
que revestem essa parte óssea, também denominada de trajeto mole.

No trajeto mole, ocorrem as seguintes alterações: aumento do
útero; amolecimento do colo para a dilatação e apagamento;
hipervascularização e aumento do tecido elástico da vagina, facilitan-
do sua distensão; aumento das glândulas cervicais para lubrificar o tra-
jeto do parto.

No trajeto duro, a principal alteração é o aumento da mobilidade
nas articulações (sacroiliaca, sacrococcigea, lombo-sacral, sínfise
púbica), auxiliado pelo horrnônio relaxina.

O feto tem importante participação na evolução do trabalho de
parto: realiza os mecanismos de flexão, extensão e rotação, permitindo
sua entrada e passagem pelo canal de parto - fenômeno facilitado pelo
cavalgamento dos ossos do crânio, ocasionando a redução do diâmetro
da cabeça e facilitando a passagem pela pelve materna.

6.2.1O primeiro período do trabalho de
parto: a dilatação
Nesse período, após o colo atingir 5 em de dilatação, as contra-

ções uterinas progridem e aos poucos aumentam a intensidade, o inter-
valo e a duração, provocando a dilatação do colo uterino. Como resulta-
do, a cabeça do feto vai gradualmente descendo no canal pélvico e, nesse
processo, rodando lentamente. Essa descida, auxiliada pela pressão da



bolsa anmiótica, determina uma pressão maior da cabeça sobre o colo
uterino, que vai se apagando. Para possibilitar a passagem do crânio do
feto - que mede por volta de 9,5 em - faz-se necessária uma dilatação
total de 10 em. Este é o período em que a parturiente experimenta des-
confortos e sensações dolorosas e pode apresentar reações diferenciadas
como exaustão, impaciência, irritação ou apatia, entre outras.

Seqüência de dilatação e apagamento do cólo do útero em primípura (Fig. A) e em Multípara (Fig. B)

Além das adaptações no corpo materno, visando o desenrolar do
trabalho de parto, o feto também se adapta a esse processo: sua cabeça
tem a capacidade de flexionar, estender e girar, permitindo entrar den-
tro do canal do parto e passar pela pelve óssea materna com mais mobi-
lidade. Durante o trabalho de parto, os ossos do crânio se aproximam
uns dos outros e podem acavalar, reduzindo o tamanho do crânio e,
assim, facilitar a passagem pela pelve materna.

Nesse período, é importante auxiliar a parturiente com alternati-
vas que possam amenizar-lhe o desconforto. O cuidar envolve presen-
ça, confiança e atenção, que atenuam a ansiedade da cliente, estimu-
lando-a a adotar posições alternativas como ficar de cócoras, de joelho
sobre a cama ou deambular. Essas posições, desde que escolhidas pela
mulher, favorecem o fluxo de sangue para o útero, tornam as contra-
ções mais eficazes, ampliam o canal do parto e facilitam a descida do
feto pela ação da gravidade. A mulher deve ser encorajada e encami-
nhada ao banho de chuveiro, bem como estimulada a fazer uma respira-
ção profunda, realizar massagens na região lombar - o que reduz sua
ansiedade e tensão muscular - e urinar, pois a bexiga cheia dificulta a
descida do feto na bacia materna.

Durante a evolução do trabalho de parto, será realizada, pelo en-
fermeiro ou médico, a ausculta dos batimentos cardiofetais, sempre que

B

o profissional de saúde
deve estimular a ativa par-
ticipação da parturiente no
trabalho de parto e parto,
interferindo o menos possr-
vel nesse processo fisiolo-
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As condutas de enferma-
gem visando manter a higi-
ene podem aumentar o
nrvel de conforto da parturi-
ente, reforçando sua auto-
estima, proporcionando-
lhe distração, eliminando
qualquer fonte adicional de

NãO há contra-indicação
no tocante à presença do
acompanhante na sala de

Episiotomia - É a incisão
(corte) realizado no
perrneo, visando evitar o a
laceração do mesmo.

houver avaliação da dinâmica uterina (DU) antes, durante e após a
contração uterina. O controle dos sinais vitais maternos é continuo e
importante para a detecção precoce de qualquer alteração. A verifica-
ção dos sinais vitais pode ser realizada de quatro em quatro horas, e a
tensão arterial de hora em hora ou mais freqüentemente, se indicado.

O toque vaginal deve ser realizado pelo obstetra ou enfermeira, e
tem a finalidade de verificar a dilatação e o apagamento do colo uterino,
visando avaliar a progressão do trabalho de parto. Para a realização do
procedimento, o auxiliar de enfermagem deve preparar o material necessá-
rio para o exame, que inclui luvas, gazes com solução anti-séptica e coma-
dre. A prévia antissepsia das mãos é condição indispensável para o exame.

Caso a parturiente esteja desanimada, frustrada ou necessite per-
manecer no leito durante o trabalho de parto, devido às complicações
obstétricas ou fetais, deve ser aconselhada a ficar na posição de decúbito
lateral esquerdo, tanto quanto possível.

6.2.2 O segundo período do trabalho de
parto: a expulsão
O período de expulsão inicia-se com a completa dilatação do

colo uterino e termina com o nascimento do bebê.

Ao final do primeiro período do trabalho de parto, o sangramento
aumenta com a laceração dos capilares no colo uterino. Náuseas e vômitos
podem estar presentes, por ação reflexa. A parturiente refere pressão no reto
e urgência urinária. Ocorre distensão dos músculos perineais e abaulamento
do períneo (solicitação do períneo), e o ânus dilata-se acentuadamente.

Esses sinais iminentes do parto devem ser observados pelo auxi-
lia!' de enfermagem e comunicados à enfermeira obstétrica e ao obste-
tra. O exame do toque deve ser realizado e, constatada a dilatação
total, o auxiliar de enfermagem deve encaminhar a parturiente à sala de
parto, em cadeira de rodas ou deambulando.

Enquanto estiver sendo conduzida à sala de parto, a parturiente
deve ser orientada para respirar tranqüilamente e não fazer força. É
importante auxiliá-Ia a se posicionar na mesa de parto com segurança e
conforto, respeitando a posição de sua escolha: vertical,
semiverticalizada ou horizontal. Qualquer procedimento realizado deve
ser explicado à parturiente e seu acompanhante.

O profissional (médico e/ou enfermeira obstetra) responsável
pela condução do parto deve fazer a escavação das mãos e se paramentar
(capote, gorro, máscara e luvas). A seguir, realizar a antissepsia vulvo-
perineal e da raiz das coxas e colocar os campos esterilizados sobre a
parturiente. Na necessidade de episiotomia, indica-se a necessidade de
anestesia local. Em todo esse processo, o auxiliar de enfermagem deve
prestar ajuda ao(s) profissional(is).



Para que ocorra a expulsão do feto, geralmente são necessárias
cinco contrações num período de 10 minutos e com intensidade de 60
segundos cada. O auxiliar de enfermagem deve orientar que a parturi-
ente faça respiração torácica (costal) juntamente com as contrações,
repousando nos intervalos para conservar as energias.

Após o coroamento e exteriorização da cabeça, é importante assistir
ao desprendimento fetal espontâneo. Caso esse desprendimento não ocor-
ra naturalmente, a cabeça deve ser tracionada para baixo, visando favore-
cer a passagem do ombro. Com a saída da cabeça e ombros, o corpo desliza
facilmente, acompanhado de um jato de líquido amniótico. Sugere-se aco-
modar o recém-nascido, com boa vitalidade, sobre o colo matemo, ou per-
mitir que a mãe o faça, se a posição do parto favorecer esta prática. Neste
momento, o auxiliar de enfermagem deve estar atento para evitar a queda
do recém-nascido. (ver fif,tUrapágina seguinte)

O cordão umbilical só deve ser pinçado e laqueado quando o
recém-nascido estiver respirando. A laqueadura é feita com material
adequado e estéril, a uns três centímetros da pele. É importante manter
o recém-nascido aquecido, cobrindo-o com um lençol! campo - o que
previne a ocorrência de hipotermia. A mulher deve ser incentivada a
iniciar a amamentação nas primeiras horas após o parto, o que facilita a
saída da placenta e estimula a involução do útero, diminuindo o
sangramento pós-parto.

Coroamento - É o apareci-
mento da cabeça na abertura
vulvar.

Seqüência do trabalho
de parto

Início da amamentação logo após o parto
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6.2.3 O terceiro período do trabalho de
parto: a dequitação
Inicia-se após a expulsão do feto e termina com a saída da pla-

centa e membranas (amniótica e coriônica). Recebe o nome de
delivramento ou dequitação e deve ser espontâneo, sem compressão
uterina, Pode durar de alguns minutos a 30 minutos. Nessa fase é im-
portante atentar para as perdas sangüíneas, que não devem ser superio-
res a 500 ml.

As contrações para a expulsão da placenta ocorrem em menor quan-
tidade e intensidade. A placenta deve ser examinada com relação à sua
integridade, tipo de vascularização e local de inserção do cordão, bem como
verificação do número de vasos sangüíneos deste (1 artérias e 2 veias),
presença de nós e tumorações. Examina-se ainda o canal vaginal, O colo
uterino e a região perineal, com vistas à identificação de rupturas e lacerações;
caso tenha sido realizada episiotornia, proceder à sutura do corte (episiorrafia)
e/ou das laceracões..,

Dequitação espontânea



A dequitação determina o início do puerpério imediato, onde ocor-
rerão contrações que permitirão reduzir o volume uterino, mantendo-o
contraído e promovendo a hernostasia nos vasos que irrigavam a placenta.
Logo após o delivramento, o auxiliar de enfermagem deve verificar a ten-
são arterial da puérpera, identificando alterações ou não dos valores que
serão avaliados pelo médico ou enfermeiro.

Antes de transferir a puérpera para a cadeira ou maca, deve-se,
utilizando luvas estéreis, realizar-lhe antissepsia da área pubiana,
massagear-lhe as panturrilhas, trocar-lhe a roupa e colocar-lhe um ab-
sorvente sob a região perianal e pubiana, Caso o médico ou enfermeiro
avalie que a puérpera esteja em boas condições clínicas, será encami-
nhada, juntamente com o recém-nascido, para o alojamento conjunto -
acompanhados de seus prontuários, prescrições e pertences pessoais.

6.2.4 O quarto período do trabalho de
parto: Greenberg
Corresponde às primeiras duas horas após o parto, fase em que

ocorre a loquiação e se avalia a involução uterina e recuperação da
genitália materna. É considerado um período perigoso, devido ao risco
de hemorragia; por isso, a puérpera deve permanecer no centro obsté-
trico, para criterioso acompanhamento.

7- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
DURANTE O PARTO CESÁREO

oparto cesáreo ou cesariana é um procedimento cirúrgico,
invasivo, que requer anestesia. Nele, realiza-se urna incisão no abdome
e no útero, com exposição de visceras e perda de sangue, por onde o feto é
retirado. Ressalte-se que esse procedimento expõe o organismo às infecções,
tanto pela queda de imunidade em vista das perdas sangüíneas como pelo
acesso de microrganismos através da incisão ci.rúrgica (porta de entrada),
além de implicar maior tempo de recuperação.

A realização do parto cesáreo deve ser baseada nas condições
clínicas - da gestante e do feto - que contra-indiquem o parto normal,
tais como desproporção cefalopélvica, discinesias, apresentação anô-
mala, descolamento prematuro da placenta, pós-maturidade, diabete
materno, sofrimento fetal agudo ou crônico, placenta prévia total ou
parcial, toxemia gravídica, prolapso do cordão umbilical."

Hemostasia - E a supres-
são do sangramento dos
vasos, que neste caso irri-
gavam a placenta.

loquiação - t a eliminação
do material descamado do
endométrio com sangue,
muco e restos celulares do
sitio placentário.

Segundo a Orqaniz ação
Mundial da Saude'", o
percentual de cesar eas
não deve ultrapassar 15%

Discinesias - É a alteração
na contratilidade uterina
durante o parto, podendo
ser ineficiente ou exagera-
da.

Apresentação anômala - E
qualquer apresentação fetal
que não seja cefálica ou
pélvica, dificultando o parto

15 RADIS,1999.
16 Rezende, 1995.
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Caso ocorra alguma intercorrência obstétrica (alteração do BCF;
da dinâmica uterina, dos sinais vitais maternos; perda transvaginal de
líquido com presença de mecônio; período de dilatação cervical pro-
longado) que indique necessidade de parto cesáreo, a equipe responsá-
vel pela assistência deve comunicar o fato à mulher/ família, e esclare-
cer-lhes sobre o procedimento.

Nesta intervenção cirúrgica, as anestesias mais utilizadas são a
raquidiana e a peridural, ambas aplicadas na coluna vertebral.

A anestesia raquidiana tem efeito imediato à aplicação, levando à
perda temporária de sensibilidade e movimentos dos membros inferio-
res, que retornam após passado seu efeito. Entretanto, tem o inconve-
niente de apresentar como efeito colateral cefaléia intensa no período
pós-anestésico - como prevenção, deve-se manter a puérpera deitada
por algumas horas (com a cabeceira a zero grau e sem travesseiro), ori-
entando-a para que não eleve a cabeça e estimulando-a à ingestão hídrica.

A anestesia pendural é mais empregada, porém demora mais tempo
para fazer efeito e não leva à perda total da sensibilidade dolorosa,
diminuindo apenas o movimento das pernas - como vantagem, não
produz o incômodo da dor de cabeça.

Na recuperação do pós-parto normal, a criança pode, nas primei-
ras horas, permanecer com a mãe na sala de parto e/ou alojamento
conjunto- dependendo da recuperação, a mulher pode deambular, to-
mar banho e até amamentar. Tal situação não acontecerá nas puérperas
que realizaram cesarianas, pois estarão com hidratação venosa, cateter
vesical, curativo abdominal, anestesiadas, sonolentas e com dor - mais
uma razão que justifica a realização do parto cesáreo apenas quando da
impossibilidade do parto normaL

A equipe deve esclarecer as dúvidas da parturiente com relação aos
procedimentos pré-operatórios, tais como retirada de próteses e de objetos
(cordões, anéis, roupa íntima), realização de tricotomia em região pubiana,
manutenção de acesso venoso permeável, realização de cateterismo vesical
e colheita de sangue para exames laboratoriais (solicitados e de rotina).

Após verificação dos sinais vitais, a parturiente deve ser encami-
nhada à sala de cirurgia, onde será confortavelmente posicionada na
mesa cirúrgica, para administração da anestesia. Durante toda a técnica
O auxiliar de enfermagem deve estar atento para a segurança da parturi-
ente e, juntamente com o anestesista, ajudá-Ia a se posicionar para o
processo cirúrgico, controlando também a tensão arterial. No parto, o
auxiliar de enfermagem desenvolve ações de circulante ou
instrumentador, Após o nascimento, presta os primeiros cuidados ao
bebê e encaminha-o ao berçário.

A seguir, o auxiliar de enfermagem deve providenciar a transfe-
rência da puérpera para a sala de recuperação pós-anestésica, prestan-
do-lhe os cuidados relativos ao processo cirúrgico e ao parto.



Durante toda a gravidez, o organismo materno sofre altera-
ções gradativas - as mais marcantes envolvem o órgão reprodutor. O
puerpério inicia-se logo após a dequitação e termina quando a fisiolo-
gia materna volta ao estado pré-gravídico. Esse intervalo pode perdu-
rar por 6 semanas ou ter duração variável, principalmente nas mulheres
que estiverem amamentando.

O período puerperal é uma fase de grande estresse fisiológico e psi-
cológico. A fadiga e perda de sangue pelo trabalho de palto e outras condi-
ções desencadeadas pelo nascimento podem causar complicações - sua
prevenção é o objetivo principal da assistência a ser prestada.

Nos primeiros dias do pós-parto, a puérpera vive um período de
transição, ficando vulnerável às pressões emocionais. Problemas que
normalmente enfrentaria com facilidade podem deixá-Ia ansiosa em
vista das responsabilidades com o novo membro da família ("Será que
vou conseguir amamentá-Io? Por que o bebê chora tanto?"), a casa
CComo vou conciliar os cuidados da casa com o bebê?"), O compa-
nheiro ("Será que ele vai me ajudar? Como dividir a atenção entre ele e
o bebê?") e a família ("Como dividir a atenção com os outros filhos? O
que fazer, se cada um diz uma coisa?").

Nesse período, em vista de uma grande labilidade emocional, so-
mada à exaustão física, pode surgir um quadro de profunda tristeza,
sentimento de incapacidade e recusa em cuidar do bebê e de si mesma
- que pode caracterizar a depressão puerperal. Essas manifestações po-
dem acontecer sem causa aparente, com duração temporária ou persis-
tente por algum tempo. Esse transtorno requer a intervenção de profissi-
onais capazes de sua detecção e tratamento precoce, avaliando o com-
portamento da puérpera e proporcionando-lhe um ambiente tranqüilo,
bem como prestando orientações à família acerca da importância de seu
apoio na superação deste quadro.

De acordo com as alterações físicas, o puerpério pode ser classi-
ficado em quatro fases distintas: imediato (primeiras 2 horas pós-par-
to); mediato (da 2a hora até o 100 dia pós-parto); tardio (do 110 dia até
O 420 dia pós-parto) e remoto (do 42° dia em diante).

O puerpério imediato, também conhecido como quarto perío-
do do parto, inicia-se com a involução uterina após a expulsão da pla-
centa e é considerado crítico, devido ao risco de hemorragia e infecção.

A infecção puerperal está entre as principais e mais constantes com-
plicações. O trabalho de parto e o nascimento do bebê reduzem a resistên-
cia à infecção causada por microrganismos encontrados no corpo.

As infecções puerperais
desenvolvem-se num local
especnícc OU podem es-
tender-se para outros ór-
gãos. Hematoma,
episiotomia, laceração da
vulva, vagina. perrneo e
incisão cirúrgica da
cesarea são portas de en-
trada potenciais para os

patogênicos.

--------------------------------~~~-------------
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Restos ovulares - São par-
tes das membranas embri-
onárias ou placentárias
que não são totalmente
eliminadas da cavidade
uterina.

Curetagem - f a retirada de
material da cavidade uterina
com instrumental cirúrgico.

Inúmeros são os fatores de risco para o aparecimento de in-
fecções: o trabalho de parto prolongado com a bolsa amniótica rom-
pida precocemente, v ár io s toques vaginais, condições
socioeconômicas desfavoráveis, anemia, falta de assistência pré-natal
e história de doenças sexualmente transrnissivel não tratada. O par-
to cesáreo tem maior incidência de infecção do que o parto vaginal,
pois durante seu procedimento os tecidos uterinos, vasos sanguineos,
linfáticos e peritônio estão expostos às bactérias existentes na cavi-
dade abdominal e ambiente externo. A perda de sangue e conse-
qüente diminuição da resistência favorecem o surgimento de in-
fecções.

Os sinais e sintomas vão depender da localização e do grau da
infecção, porém a hiperterrnia é freqüente - em torno de 38° C ou
mais. Acompanhando a febre, podem surgir dor, não-involução
uterina e alteração das características dos lóquios, com eliminação
de secreção purulenta e fétida, e diarréia.

O exame vaginal, realizado por enfermeiro ou médico, objeti-
va identificar restos ovulares; nos casos necessários, deve-se proce-
der à curetagem.

Cabe ao auxiliar de enfermagem monitorar os sinais vitais da
puérpera, bem como orientá-Ia sobre a técnica correta de lavagem das
mãos e outras que ajudem a evitar a propagação das infecções. Além
disso, visando evitar a contaminação da vagina pelas bactérias pre-
sentes no reto, a puérpera deve ser orientada a lavar as regiões da
vulva e do perineo após cada eliminação fisiológica, no sentido da
vulva para o ânus.

Para facilitar a cicatrização da episiorrafia, deve-se ensinar a
puérpera a limpar a região com antisséptico, bem como estimular-
lhe a ingesta hídrica e administrar-lhe medicação, conforme prescri-
ção, visando diminuir seu mal-estar e queixas álgicas. Nos casos de
curetagem, preparar a sala para o procedimento.

A involução uterina promove a vasoconstrição, controlando a
perda sangüínea. Nesse período, é comum a mulher referir cólicas.
() útero deve estar mais ou menos 15 em aeima do púbis, duro e
globóide pela contração, formando o globo de segurança de Pinard
em resposta à contratilidade e retração de sua musculatura. A total
involução uterina demora de 5 a 6 semanas, sendo mais rápida na
mulher sadia que teve parto normal e está em processo de
amamentação.

Os lóquios devem ser avaliados quanto ao volume (grande ou
pequeno), aspecto (coloração, presença de coágulos, restos
placentários) e odor (fétido ou não). Para remoção efetiva dos coá-
gulos, deve-se massagear levemente o útero e incentivar a
amamentação e deambulação precoces.



De acordo com sua coloração, os lóquios são classificados
como sangüinolentos (vermelho vivo ou escuro - até quatro dias);
serosangüinolentos (acastanhado - de 5 a 7 dias) e serosos (seme-
lhantes à "salmoura" - uma a três semanas).

A hemorragia puerperal é uma complicação de alta incidência
de mortalidade materna, tendo como causas a atonia uterina,
Iacerações do canal vaginal e retenção de restos placentários.

É importante procurar identificar os sinais de hemorragia - de
quinze em quinze minutos - e avaliar rotineiramente a involução
uterina através da palpação, identificando a consistência. Os sinais
dessa complicação são útero macio (maleável, grande, acima do
umbigo), lóquios em quantidades excessivas (contendo coágulos e
escorrendo num fio constante) e aumento das freqüências respira-
tória e cardíaca, com hipotensão.

Caso haja suspeita de hemorragia, o auxiliar de enfermagem
deve avisar imediatamente a equipe, auxiliando na assistência para
reverter o quadro instalado, atentando, sempre, para a possibilidade
de choque hipovolêmico. Deve, ainda, providenciar um acesso ve-
noso permeável para a administração de infusão e medicações; bem
como aplicar bolsa de gelo sobre o fundo do útero, massageando-o
suavemente para estimular as contrações, colher sangue para exa-
mes laboratoriais e prova cruzada, certificar-se de que no banco de
sangue existe sangue compatível (tipo e fator Rh) com o da mulher
- em caso de reposição - e preparar a puérpera para a intervenção
cirúrgica, caso isto se faça necessário.

Complementando esta avaliação, também há verificação dos
sinais vitais, considerando-se que a freqüência cardíaca diminui para
50 a 70 bpm (bradicardia) nos primeiros dias após o parto, em vista
da redução no volume sanguíneo. Uma taquicardia pode indicar
perda sangüínea exagerada, infecção, dor e até ansiedade. A pressão
sangüínea permanece estável, mas sua diminuição pode estar rela-
cionada à perda de sangue excessivo e seu aumento é sugestivo de
hipertensão. É também importante observar o nível de consciência
da puérpera e a coloração das mucos as.

Outros cuidados adicionais são: observar o perineo, avalian-
do a integridade, o edema e a episiorrafia; aplicar compressas de
gelo nesta região, pois isto propicia a vasoconstrição, diminuindo o
edema e hematoma e evitando o desconforto e a dor; avaliar os
membros inferiores (edema e varizes) e oferecer líquidos e alimen-
tos sólidos à puérpera, caso esteja passando bem.

Nos casos de cesárea, atentar para todos os cuidados de um
parto normal e mais os cuidados de um pós-operatório, observando
as características do curativo operatório. Se houver sangramento e/
ou queixas de dor, comunicar tal fato à equipe.

Atonia uterina - t a inca-
pacidade de contração da
musculatura uterina.

--------------------------------~4D~-------------
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'Ir o auxiliar de enfermagemI

deve. em conjunto com os
outros profissionais da equipe.
participar dos grupos de sala
de espera.

No puerpério mediato, a puérpera permanecerá no alojamen-
to conjunto até a alta hospitalar. Neste setor, inicia os cuidados com
o bebê, sob supervisão e orientação da equipe de enfermagem - o
que lhe possibilita uma assistência e orientação integral.

No alojamento conjunto, a assistência prestada pelo auxiliar
de enfermagem baseia-se em observar e registrar o estado geral da
puérpera, dando continuidade aos cuidados iniciados no puerpério
imediato, em intervalos mais espaçados. Deve também estimular a
deambulação precoce e exercícios ativos no leito, bem como obser-
var o estado das mamas e mamilos, a sucção do recém-nascido (in-
centivando o aleitamento materno), a aceitação da dieta e as carac-
terísticas das funções fisiológicas, em vista da possibilidade de re-
tenção urinaria e constipação, orientando sobre a realização da higi-
ene íntima após cada eliminação e enfatizando a importância da la-
vagem das mãos antes de cuidar do bebê, o que previne infecções.

O alojamento conjunto é um espaço oportuno para o auxiliar
de enfermagem desenvolver ações educativas, buscando valorizar
as experiências e vivências das mães e, com as mesmas, realizando
atividades em grupo de forma a esclarecer dúvidas e medos. Essa
metodologia propicia a detecção de problemas diversos (emocio-
nais, sociais, etc.), possibilitando o encaminhamento da puérpera
e/ou família para uma tentativa de solução.

O profissional deve abordar assuntos com relação ao relacio-
namento mãe-filho-família; estímulo à amamentação, colocando em
prática a técnica de amamentação; higiene corporal da mãe e do
bebê; curativo da episiorrafia e cicatriz cirúrgica; repouso, alimen-
tação e hidratação adequada para a nutriz; uso de medicamentos
nocivos no período da amamentação, bem como álcool e fumo; im-
portância da deambulação para a involução uterina e eliminação de
flatos (gases); e cuidados com recém-nascido.

A mama é o único órgão que após o parto não involui, en-
chendo-se de colostro até trinta horas após o parto. A apojadura,
que consiste na descida do leite, ocorre entre o 3° ou 4° dia pós-
parto. A manutenção da lactação depende do estimulo da sucção
dos mamilos pelo bebê.

As mamas também podem apresentar complicações:

• ingurgitamento mamário - em tomo do 3° ao 7° dia pós-par-
to, a produção láctea está no auge, ocasionando o
ingurgitamento mamário. O auxiliar de enfermagem deve estar
atento para as seguintes condutas: orientar sobre a pega cor-
reta da aréola e a posição adequada do recém-nascido du-
rante a mamada; o uso do sutiã firme e bem ajustado; e a
realização de massagens e ordenha sempre que as mamas
estiverem cheias;
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• rachaduras e/ ou fissuras - podem aparecer nos primeiros dias
de amamentação, levando a nutriz a parar de amamentar.
Procurando evitar sua ocorrência, o auxiliar de enfermagem
deve orientar a mãe a manter a amamentação; incentivá-Ia a
não usar sabão ou álcool para limpar os mamilos; a expor as
mamas ao sol por cerca de 20 minutos (antes das 10 horas
ou após às 15 horas); e a alternar as mamas em cada mama-
da, retirando cuidadosamente o bebê. Nesse caso, devem
ser aplicadas as mesmas condutas adotadas para o
ingurgitamento mamário.

• mastite - é um processo inflamatório que costuma se desen-
volver após a alta e no qual os microrganismos penetram
pelas rachaduras dos mamilos ou canais lactíferos. Sua
sintomatologia é dor, hiperemia e calor locali.zados, poden-
do ocorrer hipertermia. A puérpera deve ser orientada a rea-
lizar os mesmos cuidados adotados nos casos de
ingurgitamento mamário, rachaduras e fissuras.

Por ocasião da alta hospitalar, especial atenção deve ser dada às
orientações sobre o retorno à atividade sexual, planejamento familiar,
licença-maternidade de 120 dias (caso a mulher possua vinculo
empregatício) e importância da consulta de revisão de pós-natal e pue-
ricultura.

A consulta de revisão do puerpério deve ocorrer, preferenci-
almente, junto com a primeira avaliação da criança na unidade de
saúde ou, de preferência, na mesma unidade em que efetuou a as-
sistência pré-natal, entre o 7° e o 10° dia pós-parto.

Até o momento, foi abordado o atendimento à gestante e ao
feto com base nos conhecimentos acumulados nos campos da obs-
tetrícia e da perinatologia. Com o nascimento do bebê são necessá-
rios os conhecimentos de um outro ramo do saber - a neonatologia.

Surgida a partir da pediatria, a neonatologia é comumente de-
finida como um ramo da medicina especializado no diagnóstico e
tratamento dos recém-nascidos (RNs). No entanto, ela abrange mais
do que isso - engloba também o conhecimento da fisiologia dos
neonatos e de suas características.

Está contra-indica da a veri-
ficação da temperatura
axilar nos casos de
mastite, pois pode ter o
valor alterado devido à

Recém-nascido - É o bebê
com até 28 dias de vida.
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