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PREFÁCIO

 

A Atenção à Saúde da Mulher tem se tornado uma área prioritária 

no contexto das políticas de saúde, com foco na atenção integral, 

humanizada e de qualidade, visando garantir o bem-estar da mulher no 

seu ciclo vital e melhora dos coeficientes de morbimortalidade.

Partindo do pressuposto que a Atenção Básica é a principal porta 

de entrada nos serviços de saúde, este espaço torna-se fundamental para 

o acolhimento da mulher e da família, bem como da resolução de suas 

demandas nas diversas fases da vida, exigindo a destinação de profissionais 

comprometidos, competentes e com sensibilidade a essa assistência, a fim 

de compreenderem a mulher em sua integralidade.

Assim, o presente livro tem como perspectiva oferecer subsídios 

para uma atuação na Atenção Básica à Saúde das Mulheres, priorizando 

suas necessidades, fornecendo estratégias e ações para atuar nas 

multidimensionalidades, seja ela de caráter biológico, emocional ou 

social, e permitindo o fortalecimento da relação e vínculo entre o usuário 

e o profissional. O livro aborda desde o contexto da saúde da mulher na 

sociedade, suas demandas da puberdade ao climatério, além da atenção 

às necessidades no período gravídico e puerperal, tornando-se uma 

ferramenta para os profissionais da Atenção Básica na perspectiva de 

potencializar a produção de saúde nesse cenário.

Desse modo, espera-se que este material seja uma base teórica 

para o fortalecimento de uma atenção qualificada e humanizada na 

assistência à saúde da mulher na Atenção Básica e fomente a reflexão 

sobre as práticas de saúde, buscando mudanças efetivas no modelo de 

atenção.

Mayara Pereira da Silva 

Mestra em Saúde Coletiva/UFMA
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo desta obra é discutir as dimensões que envolvem a 

assistência em Saúde da Mulher. A saúde da mulher pode ser entendida 

por diversos aspectos, perpassando de concepções mais restritas, que 

abordam apenas aspectos da anatomia e biologia do corpo feminino, até 

concepções mais ampliadas, que interatuam com dimensões dos direitos 

humanos e questões relacionadas à cidadania. 

É importante o profissional atuante no contexto da Atenção Básica 

estar sempre atento para avaliar não somente riscos biológicos, mas 

também as vulnerabilidades psicossociais relacionadas ao cuidado da 

mulher e, a partir disso, programar as ações para esse público.

Este livro está organizado em seis capítulos, a saber: A mulher 

no contexto brasileiro; Saúde da Mulher na Atenção Básica à Saúde; 

Atenção no pré-natal de baixo risco; Assistência odontológica à gestante; 

e Promoção em Saúde da Mulher.

Relacionar as demandas sociais, culturais e epidemiológicas com a 

organização do Sistema Único de Saúde é fundamental para compreender 

as mudanças nesse sistema, que, por sua vez, deverá garantir atenção 

integral às mulheres em qualquer fase de sua vida.

Ementa: estudo dos fatores fundamentais da saúde da mulher 

contemplando os aspectos sociais, culturais, de gênero, etnia, idade e 

sexualidade. Assistência à saúde na identificação de vulnerabilidades, 

atuando nas afecções ginecológicas mais frequentes, no pré-natal e 

puerpério de baixo risco (incluindo amamentação no contexto histórico, 

político e econômico).
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2 A MULHER NO CONTEXTO BRASILEIRO

Paola Trindade Garcia

O objetivo deste capítulo é apresentar o contexto da construção de 

políticas de saúde e o papel da mulher na sociedade brasileira. 

O papel da mulher dentro da sociedade tem sido alvo de muitas 

discussões, é fato que com o passar dos anos várias sociedades têm 

vivenciado mudanças na inserção da mulher no contexto familiar, no 

trabalho, na política, e em contrapartida ainda temos várias formas de 

organização cultural que refletem uma concepção tradicional. 

É importante que o profissional da saúde saiba analisar os fatos 

históricos relacionando-os com os impactos de tantas mudanças na saúde 

das mulheres.

2.1 Evolução das políticas de Atenção à Saúde da Mulher

Vamos analisar a figura1:

Figura 1 - Kitchen Scene.

Fonte: AERTSEN, P. Kitchen Scene. 1560 – 1565. 2016. 
Disponível em: <https://www.rijksmuseum.nl/en/search/
objects?q=kitchen+scene&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii=0#/SK-A-2398,0>.

 Essa pintura se chama Kitchen Scene, foi realizada por Pieter 

Aertsen entre os anos de 1560 e 1565. Note que na cena há várias mulheres 

na cozinha, uma situação muito comum no período renascentista que 
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retrata a concepção do papel da mulher na sociedade em questão. Essas 

concepções permearam a consolidação de uma cultura que interpreta 

o papel da mulher com uma postura de submissão (note uma mulher 

servindo o homem), com locais delimitados de inserção (a cozinha). Você 

considera que essa cultura renascentista ainda existe nos dias atuais? 

Como essas concepções podem interferir na saúde das mulheres?

A saúde da mulher foi incorporada às Políticas Nacionais de 
Saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, 
nesse período, às questões relacionadas à gestação e ao 
parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas 
décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre 
a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu 
papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, 
educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais 
familiares (BRASIL, 2004). 

Na década de 50, as ações de saúde sofriam forte influência da 

política do Welfare State (Estado de Bem-Estar/Estado de Bem-Estar 

Social), oriundo da Europa, que se direcionava a grupos vulneráveis. No 

Brasil, especialmente em relação à saúde da mulher, o objetivo seria fazer 

das mulheres “melhores mães”, assim a maternidade era o papel mais 

importante da mulher na sociedade; a criação dos filhos era para a mulher 

o papel mais relevante em relação ao desenvolvimento econômico. Dessa 

forma, nesse período foram iniciadas medidas de combate à desnutrição 

e de planejamento familiar (MORI; COELHO; ESTRELLA, 2006; FREITAS et 

al., 2009).

Na década de 70 há um enfoque maior às questões relacionadas à 

equidade de gênero, que foi tema na Conferência do Ano Internacional da 

Mulher (1975) e do Plano da Década da Mulher (1976 

– 1985). Os objetivos eram integrar as mulheres no 

processo de desenvolvimento, preocupando-se com 

sua autonomia política e econômica e com a redução 

da desigualdade com os homens. Na década de 70 há 

um enfoque maior nas questões relacionadas à equidade, que foi tema na 

Conferência do Ano Internacional da Mulher (1975) e do Plano da Década 

da Mulher (1976 – 1985).
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Pensando nessas e em outras questões, é criado em 1975 o 

programa materno-infantil, que continha delineamentos gerais sobre 

proteção e assistência materno-infantil e buscava englobar cuidados ao 

período pré-concepcional, pré-natal, parto e puerpério. O programa tinha 

forte ação de organismos internacionais controlistas, como a sociedade 

civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), e, assim como todo programa 

vertical, fragmentado, reducionista e desarticulado de outras ações e 

propostas mais amplas, apresentou baixo impacto nos indicadores de 

saúde da mulher. 

Na década de 80, por sua vez, no auge do movimento feminista 

brasileiro, os programas iniciais destinados à saúde da mulher são 

fortemente criticados, uma vez que a mulher tinha acesso apenas a alguns 

cuidados de saúde no ciclo gravídico-puerperal, ficando sem assistência 

na maior parte de sua vida. Com forte atuação no campo da saúde, o 

movimento de mulheres contribuiu para introduzir na agenda política 

nacional questões até então relegadas ao segundo plano, por serem 

consideradas restritas ao espaço e às relações privadas. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde cria, em 1984, o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, especialmente, 

uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde 

das mulheres e os critérios para escolha de prioridades nesse campo. O 

PAISM incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 

recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, 

no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, 

DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades 

identificadas a partir do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 2011). 

A partir de 1984, inicia-se a distribuição, junto às Secretarias 

Estaduais de Saúde, de documentos técnicos que iriam nortear as “Ações 

Básicas de Assistência Integral à Saúde da Mulher” (BRASIL, 2011). 

Em 2003, a Área Técnica de Saúde da Mulher identifica a 

necessidade de articular com outras áreas técnicas e de propor novas ações 

para a atenção das mulheres rurais, com deficiência, negras, indígenas, 
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presidiárias, lésbicas, e a participação nas discussões e atividades sobre 

saúde da mulher e meio ambiente (BRASIL, 2011).

No ano de 2004, mais precisamente em 28 de maio, o Ministério da 

Saúde propõe diretrizes para a humanização 

e a qualidade do atendimento. Toma 

como base os dados epidemiológicos e as 

reivindicações de diversos segmentos sociais para apresentar os princípios 

e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

No ano de 2011, o Ministério da Saúde, em parceria com diversos 

setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o 

movimento negro e o de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, 

pesquisadores e estudiosos da área, organizações não governamentais, 

gestores do SUS e agências de cooperação internacionais, elabora o 

documento com a 2ª reimpressão desta política que traz uma série de 

diretrizes e objetivos gerais e específicos, a qual pode ser observada na 

figura 2: 

 

Figura 2 - Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher: princípios e Diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2011 
(Série C. Projetos, Programas e Relatórios).

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 
brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, e 
ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro.

Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no 
Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e 
nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer 

espécie. 

Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher 
no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011).
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A figura 3 traz uma apresentação esquemática do contexto histórico 

das políticas de Saúde da Mulher no Brasil (MORI; COELHO; ESTRELLA, 

2006; FREITAS et al., 2009; BRASIL, 2004):  

Figura 3 - Políticas de Saúde da Mulher no Brasil.

Fonte: Adaptado de: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2006000900013, https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v11/n2/v11n2a26.
htm, http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2007/politica_mulher.pdf>.

AGORA É COM VOCÊ!

Quais são as atividades, em seu local de trabalho, que estão 
contribuindo para o fortalecimento da Política de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM)?

Quais ações nacionais você considera como prioritárias, no 
seu contexto de trabalho, para a integralidade das ações direcionadas 
à saúde da mulher? 

Década
de 50

Década
de 70

Década
de 801975 1984 2003 2004 2011

A Área Técnica de 
Saúde da Mulher 

propõe novas ações 
para a atenção das 

mulheres rurais, com 
deficiência, negras, 

indígenas, 
presidiárias, lésbicas.

O Ministério da Saúde 
em parceria com 

diversos segmentos
da sociedade elabora
o documento com a 
2ª reimpressão dos 

princípios e diretrizes
 da PNAISM.

Ações influenciadas 
pelos ‘Estados de 

Bem-Estar’ (Welfare 
State) têm enfoque 
no papel da mulher 

como mãe e criadora 
de filhos. Iniciam-se 

as medidas de 
combate à 

desnutrição e 
planejamento 

familiar.

É criado em 1975 o 
programa 

materno-infantil que 
buscava englobar 

cuidados ao período 
pré-concepcional, 
pré-natal, parto e 

puerpério.

Em 1984, o 
Ministério da Saúde 
cria o Programa de 

Assistência Integral à 
Saúde da Mulher 

(PAISM), prevendo 
ações para todos os 

ciclos da vida da 
mulher. 

O Ministério da Saúde 
propõe diretrizes

para a humanização 
e a qualidade

 do atendimento, 
resultando na 

apresentação dos 
princípios e diretrizes
da Política Nacional 

de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher 

(PNAISM).

Enfoque em questões 
relacionadas à 

equidade de gênero. 
Buscava-se integrar as 
mulheres no processo 
de desenvolvimento, 
preocupando-se com 

sua autonomia 
política e econômica 
e com a redução da 

desigualdade com os 
homens.

Em seu auge, o 
movimento feminista 
brasileiro teve forte 

atuação no campo da 
saúde, criticando de 
forma contundente 

os programas 
destinados às 
mulheres, em 

virtude da assistência 
voltada apenas a 

alguns cuidados de 
saúde no ciclo 

gravídico-puerperal.
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PARA SABER MAIS!

Para aprofundar o assunto, leia a “Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes”, do ano 
de 2011. 

2.2 Contexto sociodemográfico das mulheres brasileiras

Considerando a diversidade que caracteriza o País, seja em relação 

às condições socioeconômicas e culturais, seja em relação ao acesso às 

ações e serviços de saúde, entende-se que o perfil epidemiológico da 

população feminina apresente diferenças importantes de uma região a 

outra do país. 

A população feminina brasileira é estimada em 104.355.330 para 

o ano de 2016, representando aproximadamente 50,64% da população 

total, incluindo as crianças (IBGE, 2016a). 

Figura 4 - Gráfico da Projeção do número da população brasileira total de 2000 a 2030.

Fonte: Adaptado de: IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da 
Federação. 2016a. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/
projecao/>.
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Para o ano de 2016, estima-se que mulheres em idade reprodutiva, 

ou seja, de 10 a 49 anos, sejam 64.332.242 e representem 61,65% do total 

da população feminina, conformando um segmento social importante 

para a elaboração das políticas de saúde (BRASIL, 2016b). 

Em 2010, existiam 35.895.465 mulheres ocupadas no Brasil, o 

que representava cerca de 42,4% do total de pessoas ocupadas. Entre 

as mulheres em idade ativa, apenas 54,6% estavam empregadas, contra 

75,7% dos homens. O rendimento médio de mulheres correspondia a 

76,4% do que era recebido pelos homens. O número de mulheres sem 

rendimento representava 30,4%, enquanto apenas 19,4% dos homens 

encontravam-se nessa situação no ano de 2010 (IBGE, 2014). 

Em 2014, existiam 24 milhões de mulheres empregadas em 

trabalhos formais, contra 32,6 milhões de homens na mesma situação. 

No que se refere ao trabalho doméstico, no ano de 2014, as mulheres 

dedicadas a essa atividade trabalharam em média 21,2h, enquanto os 

homens trabalharam em média 10h por semana (IBGE, 2015).

Outro dado importante é com relação à violência contra mulheres. 

A Central de Atendimento à Mulher (ligue 180) registrou, no primeiro 

semestre de 2016, 67.962 relatos de violência, sendo 51,06% casos de 

violência física. No gráfico 1 é possível verificar os demais tipos de violência 

relatados. Em 67,63% dos casos a agressão foi cometida por homens com 

quem as vítimas tinham ou tiveram algum vínculo afetivo. Em 67,89% dos 

casos a denúncia foi feita pela própria vítima (BRASIL, 2016).
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Figura 5 - Gráfico dos tipos de violência relatados pelas mulheres. 

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres. Balanço 1° Semestre 2016. Brasília, DF, 2016a.
Disponível em: <http://www.spm.gov.br/balanco180_2016-3.pdf>.

Outra modificação importante na situação social das mulheres 

brasileiras é que em 2012 as mulheres com menos de sete anos de estudo 

apresentam um padrão de fecundidade extremamente jovem (o grupo de 

20 a 24 anos de idade concentra 37,0% da fecundidade total). Já mulheres 

mais instruídas, com tempo de estudo superior a oito anos, apresentam 

declínio na fecundidade; os grupos de 20 a 24 e de 25 a 29 anos de idade 

representam 25,0% e 24,8%, respectivamente, da fecundidade total (IBGE, 

2010).

 No Brasil, a dimensão racial constitui um desafio à implementação 

de políticas públicas, dada a distância existente entre os níveis de bem-

estar da população branca e os da afrodescendente em todas as regiões 

do país. A igualdade de gênero e racial/étnica impõe o reconhecimento 

dessa dimensão da desigualdade social no Brasil. Essa situação é ainda 

mais grave em se tratando das mulheres afrodescendentes. A realidade é 

multifacetada e sua complexidade deve ser considerada na formulação de 
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políticas públicas (BRASIL, 2011). 

 Dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do 

Ministério da Saúde apontam que a principal causa de morte entre 

mulheres, no ano de 2015, no Brasil, está relacionada às doenças do 

aparelho circulatório (29,72%), as neoplasias foram responsáveis, nesse 

mesmo período de tempo por 17,73% das mortes entre mulheres, e outros 

13,21% das mortes estão associados a doenças do aparelho respiratório. 

Na figura 6 podemos analisar a distribuição da mortalidade entre mulheres 

(BRASIL, 2016b).

Figura 6 - Gráfico das causas de mortalidade entre mulheres conforme CID-10, no Brasil, em 
2015. 

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10. 
Brasília, DF: Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica, 2016b. 
Disponível em: <http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/cid10.show.
mtw>.
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AGORA É COM VOCÊ!

Realize um trabalho de mapeamento em sua área, 
identificando a situação social e as condições de saúde das mulheres 
cadastradas em sua unidade. O ideal é que essa construção seja 
coletiva, isto é, em conjunto com toda a equipe de Saúde da Família. 
Ao final, elabore um mural e exponha essas informações em local 
visível a todos, na própria unidade. Esse material subsidiará a 
construção de atividades norteadoras para a saúde da mulher de 
sua unidade. 

2.3 Metas e indicadores em Saúde da Mulher

 
 O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 – 

Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria/GM nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto firmado entre os 

gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e 

de Gestão. 

 Este modelo “acordo-pacto” foi superado com a implantação 

do Decreto nº 7508/2011 que regulamenta o SUS e cria o Contrato 

Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP) que contribui para o 

estabelecimento de metas de saúde (BORGES et al., 2015).

 Assim, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems) pactuaram, em 28 de fevereiro de 2013, sete premissas 

norteadoras para a definição do processo de pactuação de indicadores 

(BRASIL, 2015). 

 A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) emite resoluções que 

dispõe sobre as regras do processo de pactuação de Diretrizes, Objetivos, 

Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015. O documento norteador 

é a resolução CIT nº 05/2013; e para o ano de 2016, a resolução CIT nº 
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02/2016 (BRASIL, 2013; 2016c).

 Os objetivos 2 e 3 da resolução CIT nº 02/2016 visam, 

respectivamente:

1. Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de 

saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, 

Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas. 

2. Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de 

gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as 

especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e 

nas redes de atenção à saúde, trazendo indicadores importantes para o 

monitoramento de ações relativas à saúde das mulheres, como: 
• Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa 
etária.

• Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa 
etária. 

• Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar. 
• Proporção de óbitos maternos investigados.
• Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 

investigados. 

 No site do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) já está disponível os resultados indicadores regionais, 

estaduais e nacionais do rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores 

2015. A tabela 1, abaixo, traz resultados alcançados para os indicadores 

razão de exames de mamografia de rastreamento, realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos de idade e população da mesma faixa etária; e razão de 

exames citopatológicos do colo do útero, em mulheres de 25 a 64 anos de 

idade e população da mesma faixa etária.
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Tabela 1 - Resultados alcançados no processo de pactuação do Rol de Diretrizes, Objetivos, 
Metas e Indicadores 2013-2015.

Rz mamografias 
realizadas

Rz exames 
citopatológicos do 

colo do útero

Norte 0,17 0,33

Nordeste 0,31 0,4

Sudeste 0,34 0,43

Sul 0,38 0,52

Centro-Oeste 0,14 0,37

Brasil 0,31 0,42

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Indicadores Regionais, Estaduais e 
Nacionais do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2015 – Brasil. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <http://tabnet.datasus.
gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2015/cnv/coapcirbr.def>. 

 

 O parâmetro de análise para ambos os indicadores é 1, para a 

razão de mamografias, por exemplo, possibilita-nos avaliar o acesso 

à mamografia de rastreamento entre as mulheres de 50 a 69 anos. A 

razão igual a 1 indica que a oferta de exames é suficiente para atender a 

população-alvo. É utilizado como indicativo de cobertura de serviços de 

saúde (BRASIL, 2014).

 Os resultados do indicador razão de exames de colo do útero 

contribuem na avaliação da oferta de exames preventivos para câncer do 

colo do útero da população feminina. Expressa a realização de um exame 

a cada três anos, segundo as Diretrizes Nacionais (BRASIL, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto histórico demanda necessidades em saúde, e ao 
observamos as transformações da sociedade, no que tange a busca de 
igualdades de direitos entre homens e mulheres, a inserção da mulher 
no mercado de trabalho, as situações de violência, por exemplo, temos 
indicadores que urgem por políticas públicas capazes de responder 
a uma nova situação. Desse modo, os profissionais de saúde devem 
estar preparados não somente para compreender esse contexto, mas 
também para intervir de forma articulada nos problemas relacionados 
à saúde das mulheres em qualquer etapa do ciclo vital.
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3 SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ana Carolina U. R. Fernandes 
Dayana Dourado de Oliveira Costa 

Regimarina Soares Reis  

O objetivo deste capítulo é identificar as competências de atuação 

da Atenção Básica no contexto das ações da saúde das mulheres em seus 

diversos ciclos de vida.

A Atenção Básica deve ser a porta de entrada prioritária da mulher 

no Sistema Único de Saúde, além de coordenar o cuidado das redes 

de atenção. Possibilitar ações de promoção, prevenção, diagnóstico 

precoce, tratamento, reabilitação e coordenação do usuário na rede são 

responsabilidades das equipes que atuam nesse nível de atenção.

3.1 Ações específicas em Saúde da Mulher e o papel da Atenção Básica

A equipe da Atenção Básica deve ser formada por equipe 

multiprofissional, podendo contar com uma rede que reúna médicos, 

enfermeiros e agentes comunitários atuantes. Veja abaixo algumas 

atribuições comuns a todos os profissionais da equipe:

Figura 1 - Atribuições comuns da equipe da AB no atendimento à Saúde da Mulher.

Fonte: Adaptado de: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Org.). Tratado de Medicina de Família 
e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012.

Saúde
da 

Mulher

● Acolher as usuárias de forma humanizada.
● Conhecer hábitos de vida, condições e estratégias 
 de saúde.
● Trabalhar em equipe, valorizando saberes e práticas.
● Desenvolver atividades educativas, individuais   
 ou coletivas.
● Prestar atenção integral e contínua às necessidades 
 de saúde da mulher, articulando com os demais 
 níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal
 (ao longo do tempo).
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 São Objetivos Específicos e Estratégias da Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (GUSSO; LOPES, 2012; BRASIL, 

2004): 
• Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive 

para as portadoras da infecção pelo HIV e outras DSTs.
• Estimular a implantação e implementação da assistência em 

planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e 
adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde.

• Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e 
humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em 
condições inseguras, para mulheres e adolescentes.

• Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação 
de violência doméstica e sexual.

• Promover, conjuntamente com o PN-DST/AIDS, a prevenção 
e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da 
infecção pelo HIV/Aids na população feminina.

• Reduzir a morbimortalidade por câncer na população 
feminina.

• Implantar um modelo de atenção à saúde mental das 
mulheres sob o enfoque de gênero.

• Implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no 
climatério.

• Promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade.
• Promover a atenção à saúde da mulher negra.
• Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e 

da cidade.
• Promover a atenção à saúde da mulher indígena.
• Promover a atenção à saúde das mulheres em situação 

de prisão, incluindo a promoção das ações de prevenção 
e controle de doenças sexualmente transmissíveis e da 
infecção pelo HIV/Aids nessa população.

• Fortalecer a participação e o controle social na definição e 
implementação das políticas de Atenção Integral à Saúde 
das Mulheres.



Saúde da Mulher

37

REFLETINDO!

Fazendo um paralelo entre as atribuições dos profissionais da 
AB com os objetivos apresentados na Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Mulheres, quais desses objetivos poderão ser 
alcançados de forma efetiva pela Atenção Básica? 

A resposta seria: todos! Sim, todos!
A AB é atualmente reconhecida como estratégia de 

organização do sistema de atenção à saúde e é compreendida como 
uma forma singular de apropriar, recombinar e reordenar todos os 
recursos do sistema para satisfazer às necessidades, às demandas e 
às representações da população, o que implica a articulação da AB 
como parte e como coordenadora de uma Rede de Atenção à Saúde.

Na prática, para, por exemplo, atingir o objetivo de promover 
a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo 
a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres 
e adolescentes, não cabe somente a estruturação de maternidades, 
mas também o estabelecimento de vínculo com os profissionais, de 
um pré-natal realizado de forma adequada.

3.2 PMAQ no contexto da Saúde da Mulher 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ) surge com o objetivo de ampliar o acesso e 

garantir a melhoria da qualidade da atenção básica, com um padrão de 

qualidade nacional, regional e local, com ações diretas na Atenção Básica 

à Saúde (BRASIL, 2015).

A estratégia inicial do PMAQ é trabalhar um modelo de avaliação 

de desempenho dos sistemas de saúde, no âmbito municipal, estadual 

e federal, e dessa forma mensurar os 

possíveis efeitos de políticas de saúde com 

vistas a subsidiar a tomada de decisão, 
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garantir a transparência dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade 

aos resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do 

sistema de saúde nos usuários.

Para avaliação do desempenho e monitoramento, foram 

selecionados 47 indicadores, subdivididos em seis áreas estratégicas 

(saúde da mulher, saúde da criança, doenças crônicas, produção geral, 

doenças transmissíveis e saúde mental), alinhados aos programas 

estratégicos do MS (Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de 

Urgência e Emergência), pactuados pelas três esferas de governo (BRASIL, 

2015).

Esses indicadores foram classificados em: 

a) Indicadores de desempenho: vinculados ao processo de 

certificação e que serão utilizados para a classificação das equipes, 

conforme o seu desempenho. 

b) Indicadores de monitoramento: a serem acompanhados de 

forma regular para complementação de informações sobre a oferta 

de serviços e resultados alcançados por cada equipe, sem, no entanto, 

influenciar na pontuação atribuída às EAB no processo de avaliação 

externa. Nos próximos ciclos de implementação do programa, esses 

indicadores poderão ser incorporados ao conjunto de indicadores de 

desempenho.

O monitoramento e análise dos indicadores, a autoavaliação, 

a educação permanente e o apoio institucional são estratégias que se 

completam e conformam um ciclo de melhoria do acesso e da qualidade 

de Atenção Básica (SILVA et al., 2016).

Em um estudo realizado por Silva et al. (2016), no município de 

Picos, no Piauí, foi possível identificar um aumento na proporção de 

gestantes cadastradas pela equipe, assim como na média de atendimentos 

de pré-natal por gestante após a implantação do PMAQ. Além disso, 

notou-se também a progressão da proporção de gestantes que iniciaram 

o pré-natal no primeiro trimestre. 



Saúde da Mulher

39

 Os municípios e as equipes assumem compromissos voltados 

para a melhoria do acesso e qualidade no âmbito da atenção básica e, ao 

mesmo tempo, de forma compartilhada, compromissos e ações voltadas 

para melhoria à saúde. São compromissos das equipes de Atenção Básica 

(incluindo as equipes de saúde bucal e NASF) (BRASIL, 2013): 
• Organizar o processo de trabalho da equipe em conformidade 

com os princípios da atenção básica previstos no Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica e na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

• Implementar processos de acolhimento à demanda 
espontânea para a ampliação, facilitação e qualificação do 
acesso. 

• Alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) ou 
Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica/e-SUS-
SISAB de forma regular e consistente, independentemente do 
modelo de organização da equipe e segundo os critérios do 
Manual Instrutivo. 

• Programar e implementar atividades, com a priorização dos 
indivíduos, famílias e grupos com maior risco e vulnerabilidade. 

• Instituir espaços regulares para a discussão do processo de 
trabalho da equipe e para a construção e acompanhamento 
de projetos terapêuticos singulares. 

• Instituir processos autoavaliativos como mecanismos 
disparadores da reflexão sobre a organização do trabalho 
da equipe, com participação de todos os profissionais que 
constituem a equipe. 

• Desenvolver ações intersetoriais voltadas para o cuidado e a 
promoção da saúde.

• Pactuar metas e compromissos para a qualificação da Atenção 
Básica com a gestão municipal.

 Durante o processo de avaliação pelo programa há 

questionamentos específicos sobre as ações desenvolvidas em Saúde da 

Mulher pelas equipes de AB, conforme pode ser observado no quadro 1:
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Quadro 1 - Parte do instrumento de entrevista – Avaliação externa PMAQ.

II.12 - Planejamento Familiar

II.12.1 A equipe realiza ações de planejamento familiar?
Se marcar NÃO, passar para o bloco II.13.

Sim
Não

II.12.2
A equipe realiza ações de planejamento familiar 
para:
Poderá marcar mais de uma opção de resposta.

Mulheres em 
idade
reprodutiva
Mulheres 
durante o pré-
natal
Mulheres no 
puerpério
Homens
Casais

II.12.3 A equipe realiza consulta de Planejamento 
Familiar?

Sim
Não

II.13 - Câncer de Colo do Útero e da Mama

Essencial
II.13.1

A equipe realiza a coleta do exame citopatológico 
na unidade de saúde?
Se marcar NÃO, passar para a questão II.13.2.

Sim

Não

II.13.1/1 Existe documento que comprove?
Sim
Não

Geral
II.13.2

A equipe possui registro com o número de 
mulheres com coleta atrasada de exame 
citopatológico?
Se marcar NÃO, passar para a questão II.13.3.

Sim

Não

II.13.2/1 Existe documento que comprove?
Sim
Não

Geral
II.13.3

A equipe possui registro de mulheres com exames
citopatológicos alterados?
Se marcar NÃO, passar para a questão II.13.4.

Sim

Não

II.13.3/1 Existe documento que comprove?
Sim
Não

Geral
II.13.4

A equipe possui o registro de mulheres com 
exame de mamografia e/ou ultrassom mamária 
alterado?
Se marcar NÃO, passar para a questão II.13.5.

Sim

Não

II.13.4/1 Existe documento que comprove?
Sim
Não

II.13.5
A equipe utiliza protocolos para identificação
precoce/rastreamento voltados para:
Poderá marcar mais de uma opção de resposta.

Câncer do colo 
do útero
(Geral)
Câncer de 
mama (Geral)
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II.13.6

A equipe realiza busca ativa das seguintes 
situações:
Poderá marcar mais de uma opção de resposta.

Citopatológico 
alterado
(Geral)
Citopatológico 
atrasado
(Geral)
Exames (USG 
mamária e 
Mamografia) de 
mama alterado 
(Geral)

II.14 - Atenção ao Pré-natal e Puerpério
Essencial

II.14.1
A equipe realiza consulta de pré-natal?

Sim

Não

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ):  Instrumento de avaliação externa para as equipes de Atenção Básica 
e Saúde Bucal (Saúde da Família ou Parametrizada). Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2016a. Disponível: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
documentos/Instrumento_Avaliacao_Externa_AB_SB.pdf>.  

PARA SABER MAIS!

Para entender um pouco mais sobre o PMAQ, que tal realizar 
a leitura do manual instrutivo do 3º ciclo (2015-2016) para equipes 
de Atenção Básica, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no ano 
de 2015?

3.3 Planejamento de ações em Saúde da Mulher

Em relação às ações de saúde, o planejamento participativo 

mostra-se mais adequado, uma vez que envolve diversos atores. Dessa 

forma, planejar é condição necessária para as ações serem desenvolvidas 

de forma mais qualificada, gerando benefícios efetivos à população. Vale 

ressaltar que um dos princípios do planejamento participativo refere-se 

à flexibilidade que permite a reformulação das ações planejadas durante 

sua execução. 

Pensando nesses aspectos, nesse primeiro momento você deve 

realizar um diagnóstico situacional das condições de vida e saúde das 
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mulheres de território. Veja abaixo algumas questões norteadoras que 

podem lhe ajudar a iniciar o diagnóstico situacional para saúde da mulher 

(COELHO; PORTO, 2009):

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Qual o número de mulheres maiores de 10 anos e sua 
distribuição por faixa etária? 

Qual sua origem e para onde vão quando se mudam de 
seu território? 

Quais as principais estratégias de sobrevivência dessas 
mulheres? 

Quantas são chefes de família? 

Quais suas principais ocupações e o que fazem para se 
sustentar? 

Quanto recebem pelo trabalho realizado? 

Qual sua escolaridade? 

Quais as principais causas de morbidade das mulheres 
de seu território e/ou município? 

Quais as principais causas de óbito das mulheres do seu 
território e/ou município? 
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AGORA É COM VOCÊ!

Que tal, a partir dos dados e informações levantadas, fazer 
a tabulação e apresentá-los por meio de tabelas e gráficos? Com 
base nesses dados e na observação do seu cotidiano, elabore 
uma estratégia de atuação adequada para o diagnóstico realizado, 
respeitando o fluxograma do planejamento aqui apresentado. Cada 
profissional da equipe deve contribuir com atividades coletivas e/ou 
individuais que respeitam seu campo e núcleo de atuação. Assim, 
deverá ser preenchida uma planilha contendo as ações de cada 
profissional. Discuta essa planilha com seus colegas de trabalho e 
veja divergências e convergências de cada proposta. 

O processo de trabalho das ESF é caracterizado, entre outros 
fatores, pelo trabalho interdisciplinar e em equipe, pela valorização 
dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem 
integral e resolutiva, e pelo acompanhamento e avaliação 
sistemática das ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho, independentemente da área estratégica de 
atuação em questão. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher enfatiza o atendimento às mulheres em todas as suas 
especificidades e ciclos de vida, resguardando-se as diferentes faixas 
etárias e distintos grupos sociais (BRASIL, 2010).

O ideal é que a oferta dessas ações ocorra por meio 
da problematização do cotidiano, tanto para construção de 
protocolos de cuidados locais que possam garantir: atenção ao 
planejamento familiar, ao ciclo gravídico-puerperal e ao climatério 
quanto para resultados mais efetivos.  Nesse sentido, ofertaremos 
direcionamentos para essa construção, entendendo que ela é 
coletiva e singular a cada região, estado ou município onde for 
estabelecida. Para melhor compreensão, apresentamos questões 
norteadoras, respeitando os seguintes esquemas: 
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Figura 2 - Itens a serem analisados para a programação de ações relacionadas ao 
planejamento familiar, ciclo gravídico-puerperal e climatério. 

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. Saúde da mulher: um diálogo aberto e participativo. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2010.  

Sugestões de atividades que devem ser realizadas pela equipe da 

ESF:
• Grupo de casais grávidos.

• Grupos para melhor idade.

• Reuniões com a comunidade sobre Planejamento Familiar.

• Sistematização da oferta de métodos contraceptivos aos 

usuários.

PLANEJAMENTO FAMILIAR
● A comunidade conhece as atividades de planejamento   
 familiar desenvolvidas pela equipe da ESF?
● Como têm sido desenvolvidas as atividades educativas   
 relativas ao planejamento familiar? 
● Como se dá a participação da equipe multiprofissional   
 nas atividades relativas ao planejamento familiar? 
● Como os usuários participam da escolha dos métodos   
 contraceptivos?  
● Como é realizada assistência nos casos de infertilidade   
 conjugal?
● Como é tratada a contracepção de emergência em sua   
 unidade?
● Existe disponibilidade contínua dos métodos     
 contraceptivos para os usuários de seu território e/ou   
 município?

CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL 
● O cartão da gestante está sendo preenchido a cada   
 atendimento em sua unidade?
● Como é realizado o acolhimento das gestantes que estão  
 sob a responsabilidade de sua equipe?
● Como você e sua equipe têm prestado assistência à    
 gestante e à puérpera?
● Quantas consultas estão sendo disponibilizadas para cada  
 gestante?
● Como tem sido o acompanhamento da saúde bucal das   
 gestantes pela sua equipe?
● Como sua equipe tem desenvolvido as atividades    
 educativas com as gestantes e puérperas em seu  
        território e/ou município?

CLIMATÉRIO
● Como tem sido a atenção de sua equipe às mulheres com  
 distúrbios relacionados ao climatério  em seu território?
● Como os sintomas do climatério têm sido tratados pela   
 equipe?
● Como a sua equipe tem trabalhado na promoção da   
 saúde das mulheres no climatério?
● Como tem sido o acompanhamento da saúde bucal das   
 mulheres no climatério pela sua equipe?
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• Atividades permanentes de agendamento e realização da 

coleta do Papanicolau e exame físico das mamas.

IMPORTANTE!

Todos os profissionais devem saber que a atenção pré-natal e 

puerperal deve ser prestada pela equipe multiprofissional de saúde. As 

consultas de pré-natal e puerpério podem ser realizadas pelo profissional 

médico ou de enfermagem. De acordo com a Lei de Exercício Profissional de 

Enfermagem – Decreto nº 94.406/87 –, o pré-natal de baixo risco pode ser 

acompanhado pelo(a) enfermeiro(a).

Atenção para o calendário de datas importantes relacionadas à 

saúde da mulher:

Figura 3 - Calendário de datas importantes da saúde da mulher.

Fonte: Adaptado de: SBMFC. Calendários de datas comemorativas da saúde. 2016. 
Disponível em: <http://www.sbmfc.org.br/media/file/GT%20Medicina%20&%20
Arte/CALEND%C3%81RIO%20DE%20DATAS%20COMEMORATIVAS%20DA%20
SA%C3%9ADE.pdf>. 

Essas bases apresentadas, seguidas da construção do seu estudo 

e planejamento, poderão trazer subsídios importantes para sua prática, 

de modo que você e toda a equipe multiprofissional continuem atuando 

como ativadores do processo de organização da Assistência Integral à 

Saúde da Mulher instrumentalizados por linhas de cuidados e protocolos 

aqui discutidos e fomentados.

08 - Dia 
Internacional da 
Mulher.

30 - Dia Nacional da 
Mulher.

28 - Dia de 
Enfrentamento à 
Mortalidade 
Materna.

06 - Dia Internacional 
de Ação pela 
Igualdade da Mulher.
23 - Dia Internacional 
contra a Exploração 
Sexual e o Tráfico de 
Mulheres e Meninas.
26 - Dia Mundial de 
Prevenção à Gravidez 
na Adolescência.

25 - Dia 
Internacional da 
Não Violência contra 
a Mulher.

Março NovembroAbril SetembroMaio
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PARA SABER MAIS!

Para saber mais sobre Políticas Públicas de Saúde da Mulher, 
leia o artigo: Assistência Pré-natal e Políticas Públicas de Saúde da 
Mulher: Revisão Integrativa (2015) (JORGE et al., 2015).

3.4 Organização da demanda espontânea na AB

A organização do processo de trabalho é fundamental na AB, 

possibilitando um acolhimento de qualidade, maior acesso das usuárias 

e distribuição de responsabilidade para os profissionais de saúde. Com o 

objetivo de organizar e ampliar o escopo de práticas e apoio ao processo 

de trabalho, a partir da oferta de tecnologias assistenciais e educacionais, 

o Departamento de Atenção Básica tem produzido diversos materiais 

técnicos norteadores para o processo de trabalho na AB, os Protocolos da 

Atenção Básica (BRASIL, 2016b).

Os protocolos têm enfoque clínico e de gestão do cuidado, trata-se 

de um instrumento para implementação de boas práticas e deve funcionar 

como material de consulta no dia a dia dos profissionais de saúde, sendo 

avaliado segundo a realidade local, com acompanhamento gerencial 

sistemático e revisões periódicas, permitindo espaço para criação e 

renovação dentro do processo de trabalho (BRASIL, 2016b).

A seguir, acompanhe alguns fluxogramas de acolhimento que 

ajudam a compreender melhor esta reflexão.

3.4.1 Acolhimento

 A Equipe de Saúde da Família (ESF) deve estar preparada 

para acolher a mulher no sistema de saúde, com uma proposta 

inovadora, multiprofissional e humanizada, com o objetivo de poder dar 

resolutividade às ações e criar vínculos. Acompanhe a seguir esquema 

que ajuda compreender melhor a atuação da ESF na Atenção à Saúde da 

Mulher (GUSSO; LOPES, 2012).
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Figura 4 - Atuação da ESF na Atenção à Saúde da Mulher.

Fonte: Adaptado de: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Org.). Tratado de 
Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

“Acolhimento com escuta qualificada” é uma das diretrizes 

para qualificação e humanização das práticas de saúde no SUS, que 

devem estar fundamentadas no trabalho em equipe e na construção do 

relacionamento entre profissionais e usuárias. Incluir o acolhimento com 

escuta qualificada como princípio básico das ações dos profissionais de 

saúde tem por objetivos (BRASIL, 2016b):
• A melhoria do acesso das usuárias aos serviços de saúde, 

modificando a forma tradicional de entrada por filas e a ordem 
de chegada. 

• A humanização das relações entre profissionais de saúde e 
usuárias no que se refere à forma de escutar as usuárias em 
seus problemas e suas demandas. 

• A mudança de objeto (da doença para o sujeito).
• A abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de 

solidariedade e cidadania. 
• O aperfeiçoamento do trabalho em equipe, com a integração 

e a complementaridade das atividades exercidas por categoria 

Atuação voltada às 
necessidades locais

Acolher a mulher
 nas suas necessidades de 

vida e saúde 
Atuação profissional - 

pessoa - família de 
corresponsabilização 
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profissional, buscando-se orientar o atendimento das usuárias 
nos serviços de saúde pelos riscos apresentados, pela 
complexidade do problema, pelo acúmulo de conhecimentos, 
saberes e de tecnologias exigidas para a solução. 

• O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde 
em relação às usuárias e a elevação dos graus de vínculo e 
confiança entre eles.  

• A operacionalização de uma clínica ampliada que implica a 
abordagem da usuária para além da doença e suas queixas, 
bem como a construção de vínculo terapêutico para aumentar 
o grau de autonomia e de protagonismo dos sujeitos no 
processo de produção de saúde.

PARA SABER MAIS!

Para conhecer um pouco mais sobre o atendimento à saúde 
da mulher na Atenção Básica, você pode ler os artigos abaixo: 

• Impacto do acolhimento e das ações humanizadas à 

mulher: Relato de experiência (2015) (SANTOS et al., 

2015).

• Atenção à saúde da mulher após os 50 anos: 

Vulnerabilidade programática na Estratégia Saúde da 

Família (2015) (PASQUAL; CAVALHAES; PARADA, 2015).

• Tecendo a rede de atenção à saúde da mulher em direção 

à construção da linha de cuidado da gestante e puérpera, 

no Colegiado de Gestão Regional do Alto Capivari – São 

Paulo (2014) (GRYSCHEK et al., 2014).

3.4.2 Atraso menstrual

 O atraso menstrual é a ausência de menstruação no período 

esperado para que ela ocorra. Muitas vezes pode se caracterizar como 
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uma manifestação natural do corpo em uma pessoa que possui um 

ciclo menstrual irregular, porém também pode ser indicativo de alguns 

problemas do sistema reprodutivo, assim como sinal de gestação.

 No fluxograma abaixo podemos visualizar as condutas adequadas 

a serem tomadas na Atenção Básica a uma mulher com queixa de atraso 

menstrual que possui exposição ao risco de gestação:
Figura 5 - Fluxograma - Atraso menstrual e amenorreias.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.  

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA
Equipe multiprofissional

Aguardar até a 
menarca

AMENORREIA PRIMÁRIA
Encaminhar para
investigação com

ginecologista
Médico(a)

Conversar com paciente sobre
possibilidade de gravidez e

pesquisar presença de batimentos
cardíacos fetais (BCF) por meio de

sonar
Enfermeiro(a)/médico(a)

7. Oferecer ambiente acolhedor e
privativo para escutar a mulher de

forma aberta e não julgadora.
8. Oferecer mediação de conflitos

pessoais e/ou familiares
decorrentes de gravidez não

planejada.
9. Questionar abertamente sobre

intenção de abortar sem
julgamento ou intimidação.

1. Acolher a mulher e abordar seus
medos, ideias e expectativas.

2. Explicar a rotina do
acompanhamento pré-natal.
3. Iniciar o pré-natal o mais

precocemente possível.
4. Realizar teste rápido para HIV e

sífilis.
5. Ver capítulo de Pré-Natal no 

protocolo de Saúde das Mulheres
6. Enfermeiro(a)/médico(a)

1. Orientar situações em que o aborto é 
permitido por lei e sobre possibilidade de 
adoção.
2. Aconselhar a mulher a conversar com 
pessoa de confiança e, se gestação em fase 
inicial, oferecer-se ao cuidado, mediação de 
conflitos, verificar vulnerabilidades sociais e 
familiares.
3. Orientar sobre riscos de práticas inseguras 
de interrupção da gravidez (hemorragia, 
infecção, perfuração uterina, infertilidade, 
morte).
4. Marcar retorno para reavaliação.
5. Se ocorrer abortamento, assegurar 
planejamento reprodutivo para evitar nova 
gestação indesejada.

Enfermeiro(a)/médico(a)

ATRASO MENSTRUAL
Questionar sobre sintomas sugestivos de gravidez (p. ex.,

náusea/vômitos, aumento de volume mamário)
6. Avaliar regularidade de uso de contraceptivo

7. Atentar a situações oportunas para uso de contracepção
de emergência (relação desprotegida nos últimos cinco

dias e ocorrência de violência sexual)
Enfermeiro(a)/médico(a)

Seguir Fluxograma
 para ausência de

menstruação,
descartada gestação. 

Verificar fluxograma na 
página 28 do Protocolo 

Saúde das Mulheres.

História prévia de
menstruação?

DUM > 12
semanas?

Atraso
menstrual ≥

Aguardar até
completar sete dias
ou antecipar B-HCG

sérico

Teste rápido de gravidez (TRG)*
Enfermeiro(a)/médico(a)

BCF
presentes?

Gravidez
confirmada

Gravidez
desejada

< 16 anos e sem
traços sexuais

secundários ou < 14 

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Positivo?

Há risco de
abortamento 

SIM

SIM

Persiste suspeita
de gestação?

Solicitar B-HCG sérico
Enfermeiro(a)/médico(a)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

POSITIVONEGATIVO

NÃO

NÃO

http://http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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3.4.3 Sangramento uterino anormal 

 O sangramento uterino anormal pode ser um indicativo de 

vários problemas ginecológicos, abortamento e outras doenças, por isso é 

necessária sua investigação conforme a figura 6:
Figura 6 - Fluxograma - Sangramento uterino anormal.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA
Atentar para os SINAIS DE ALERTA

Equipe multiprofissional

Avaliar se o sangramento
realmente é uterino

Enfermeiro(a)/médico(a)

Avaliar padrão de
sangramento

Médico

Manejo clínico
por três meses
(Quadros 1 e 5)

Boa
resposta?

Boa
resposta?

Manejo
conforme
Quadro 1

Manter e
observar

Solicitar
ultrassonografia

e encaminhar
para

ginecologista

Tratamento clínico do
sangramento agudo

(Quadro 4)
Médico(a)

Encaminhar para
serviço de emergência

Teste de gravidez*
Enfermeiro(a)/

médico(a)

Sangramento iniciou
após inserção de DIU

de cobre ou há história
sugestiva de

coagulopatia?**

Menarca recente
ou climatério?

Uso de
anticoncepcional

hormonal e
sangramento de

escape?

Sangramento agudo
intenso?

Enfermeiro(a)/médico(a)

NÃO RESPONDEU

RESPONDEU

NEGATIVO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

• Considerar abortamento
• Atentar para violência sexual
• Ver abordagem do teste de
   gravidez positivo no
   Fluxograma 2 – Atraso menstrual 
   e amenorreias e no
   Capítulo 2, sobre Pré-Natal

Sangramento uterino aumentado (ovulatório)

Definição:
• Ciclos menstruais regulares.
• Volume do sangramento interfere nas atividades.

Causas mais relevantes:
• Funcional (causa endometrial).
• Miomatose.
• Adenomiose.
• DIU de cobre.
• Coagulopatias.

Outras causas, mas que geralmente
provocam sangramento intermenstrual:
• Pólipos endometriais.
• Hiperplasia ou carcinoma de endométrio.
• Doença inflamatória pélvica, endometrite.

Sangramento irregular (anovulatório)

Definição:
• Ciclos irregulares.
• Volume do sangramento variável.

Causas mais relevantes:
• Primeiros anos após menarca.
• Climatério.
• Síndrome dos ovários policísticos.
• Hipotireoidismo.
• Hiperprolactinemia.

Considerar também as causas do sangramento 
intermenstrual (Quadro 2)

Sangramento intermenstrual

Definição:
• Sangramento não relacionado ao ciclo
   menstrual.

Padrões:
• Escape ou spotting: ocorre em qualquer
   momento do ciclo menstrual e, geralmente, 
   em pequena quantidade.
• Sangramento pós-coito: é desencadeado pelo
   ato sexual e, geralmente, decorre de patologias
   da vagina ou do colo uterino***.

Etiologias:
• Associado a ACO ou AMP.
• Patologias cervicais (cervicite, câncer de colo
   uterino, pólipo cervical, condiloma, trauma) 
   ou ectopia.
• Câncer de endométrio (especialmente se > 45 
   anos).
• Endometrite ou DIP.
• Pólipos de endométrio.

Ver protocolo de
Planejamento
Reprodutivo

Evidência de
cervicite, câncer de
colo uterino, pólipo
cervical ou ectopia?

Encaminhar para
histeroscopia

Proceder
conforme
Quadro 3

Orientar• Investigar e manejar
  como para
  amenorreia
  secundária

Sinais de alerta para
hipovolemia:
- Letargia.
- Taquipneia.
- Pele fria e pegajosa.
- Pulsos fracos e filiformes.
- Diminuição do débito
urinário.

* Para mais informações sobre o teste de gravidez, ver Fluxograma 2 – Atraso menstrual e amenorreias.
** Sangramento uterino aumentado desde a menarca OU história familiar de coagulopatia OU múltiplas manifestações hemorrágicas.
*** Patologias da vagina não foram incluídas no fluxograma, por não serem de origem uterina. Incluem trauma, vaginose, vaginite atrófica e carcinoma.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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3.4.4 Queixas urinárias  

 Queixas urinárias afetam diretamente a qualidade de vida da 

mulher, assim como a sua saúde. Elas podem indicar infecções ou outras 

doenças relacionadas ao trato geniturinário. Assim, há necessidade de 

haver investigação, conforme a figura 7:
Figura 7 - Fluxograma - Queixas urinárias.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>. 

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA
Equipe multiprofissional

Mulher com queixa de
alterações urinárias

Enfermeiro(a)/Médico(a)

Considerar diagnósticos diferenciais.
Na presença de corrimento ou

prurido vaginal. Verificar fluxograma 
na página 39 do Protocolo Saúde 

das Mulheres.
Enfermeiro(a)/Médico(a)

ITU não complicada
Iniciar uso de antibiótico de forma

empírica (a escolha deve estar
direcionada para cobertura de

germes comuns).
Enfermeiro(a)/Médico(a)

- Urocultura de controle não é necessária para
ITU com resolução clínica.
- Se os sintomas persistirem após 48h a 72h
de tratamento ou recorrência em poucas
semanas, devem ser reavaliados e
classificados como ITU complicada. Urocultura
deve ser repetida e tratamento empírico
iniciado com droga de outra classe.

Apresenta leucorreia ou
irritação vaginal

Enfermeiro(a)/Médico(a)

Apresenta sintomas de
ITU*

Enfermeiro(a)/Médico(a)

Apresenta algumas das
considerações**

Enfermeiro(a)/Médico(a)

Apresenta sintomas
sistêmicos***

Enfermeiro(a)/Médico(a)

ITU complicada

Havendo recursos adequados, 
algumas pessoas podem ser tratadas 
ambulatorialmente.
Nesse caso:

• Iniciar tratamento empírico.
• Colher amostra de urina para   
   realização de cultura.
• Reavaliar em 24 horas e, se houver  
   melhora clínica evidente, manter o  
   tratamento ambulatorial.
• Se sinais precoce de sepse ou caso  
   não ocorra melhora, encaminhar 
   para avaliação e tratamento 
   hospitalar.

Médico(a)

*** Sintomas sistêmicos:
• Febre.
• Taquicardia.
• Calafrios.
• Náuseas.
• Vômitos.
• Dor lombar, com sinal de giordano positivo.
• Dor abdominal em flancos ou hiponcondrios.

* Sintomas de infecção do trato urinário (ITU):
• Dor ao urinar.
• Dor suprapúbica. 
• Urgência miccional.
• Aumento da frequência urinária.
• Nictúria.
• Estrangúria.
• Presença de sangramento visível na urina.

** Considerações:
• Ocorreu tratamento prévio.
• Episódio de ITU recente; o quadro de ITU é 
  recorrente ou de repetição.
• Ocorreu falha terapêutica.
• Idosas frágeis.
• Mulheres imunossuprimidas, com
  multimorbidade e/ou cateterizadas.

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

Encaminhar para avaliação médica
Médico(a)

SIM

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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3.4.5 Corrimento vaginal e cervicites

 O corrimento vaginal é a presença de secreções no canal vaginal, 

as quais podem ter diversos aspectos e odores e ser acompanhado de 

outros sintomas. Chama-se de cervicite a inflamação do colo uterino que 

pode se dar por origem viral, bacteriana ou parasitária. Ambos são um 

problema ginecológico que necessita de maior investigação. Acompanhe 

o fluxograma abaixo:
Figura 8 - Fluxograma - Corrimento vaginal e cervicites.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

Sinais de cervicite ao exame físico:
•  presença de mucopus
•  teste do cotonete
•  friabilidade
•  sangramento do colo ou dor à
    mobilização do colo 

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA
Atenção aos SINAIS DE ALERTA

Equipe multiprofissional

TRICOMONÍASE

Se visualizado

•  Tratar conforme o Quadro-Síntese para tratamento de corrimento  
    conforme consta na página 40 do Protocolo Saúde das Mulheres.
•  Aconselhar, oferecer sorologia HIV, sífilis, hepatites B e C se disponível,  
    vacinar contra hepatite B, enfatizar a adesão ao tratamento, notificar se     
    IST, convocar e tratar parceiros e agendar retorno.

ENTREVISTA:
•  Fluxo vaginal: quantidade, coloração, aspecto, odor,    
    fatores desencadeantes ou associados.
•  Sintomas associados: prurido, irritação vulvar,  
    sangramento ou exacerbação do odor após relação sexual, 
    presença de dispareunia e/ou sinusiorragia.
•  Antecedentes clínicos/ginecológicos: uso de antibiótico de 
    amplo espectro, diabetes, gravidez.
•  Fatores de risco para infecção cervical: uso irregular de 
    preservativo, múltiplas parcerias, nova parceria, parcerias 
    com infecções sexualmente transmissíveis (IST).
•  Expectativas: com relação às consequências, acredita ter 
    se exposto a IST, medo de ter IST.

Enfermeiro(a)/médico(a)

EXAME FÍSICO
• Exame do abdome: sinais de peritonite, massa abdominal,   
   dor à palpação de hipogástrio.
•  Exame ginecológico.
•  Exame especular: observar características do colo/sinais  
    de cervicite; coletar material para teste de aminas e, se 
    disponível, microscopia a fresco.
•  Toque vaginal: dor à mobilização do colo (cervicite); dor à 
    mobilização do útero e anexos (DIP ou sinais de 
    endometrite/pelveperitonite secundária a aborto/parto).

Enfermeiro(a)/médico(a)

Corrimento
vaginal presente

ao exame?

Microscopia
disponível na

consulta?

Teste pH ou
KOH

disponíveis?

Tratar as vaginoses/
vulvovaginites mais
comuns conforme consta
na página 40 do Protocolo
Saúde das Mulheres.

• Se pH vaginal > 4,5 e/ou teste KOH (+): tratar vaginose bacteriana
   e tricomoníase.
• Se pH < 4,5 e corrimento grumoso ou eritema vulvar: tratar
   candidíase.
• Se o teste de pH for normal (4-5) e o teste do KOH (-): possível
   causa fisiológica e/ou não infecciosa.
• Tratar conforme o Quadro-Síntese para tratamento de corrimento
   conforme consta na página 40 do Protocolo Saúde das Mulheres.
  Enfermeiro(a)/Médico(a)

Microrganismos
flagelados

móveis

VAGINOSE 
BACTERIANA 

Clue-cells
e/ou ausência

de lactobacillos

CANDIDÍASE

Hifas ou micélios
e esporos de

leveduras

FLORA VAGINAL
NORMAL

Lactobacilos

Considerar causas
fisiológicas.

Não infecciosa.

Tratar gonorreia e clamídia
conforme consta na página 
40 do Protocolo Saúde das

 Mulheres.

Enfermeiro(a)/Médico(a)

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Sinais de alerta
· Dor abdominal.
· Parto ou abortamento recente.
· Gravidez ou atraso menstrual.
· Sangramento vaginal anormal.
· Febre.
· Comprometimento do estado 
geral.
· Sinais de desidratação ou choque
(hipotensão, taquicardia,
taquipneia).

189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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3.4.6 Mastalgia

 A mama deve ser investigada através de exame clínico, na unidade 

de saúde, e através do autoexame das mamas. Modificações como dor ou 

caroço devem ser investigadas melhor, seguindo o fluxograma:
Figura 9 - Fluxograma - Mastalgia.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA
Atenção aos SINAIS DE ALERTA

Equipe multiprofissional

ENTREVISTA:
•  Dor: unilateral/bilateral, relação com a menstruação,   
    tempo de dor, progressão.
•  Mudanças no aspecto da mama, nódulos,  
    infonodomegalia axilar ou supraclavicular.
•  Idade, história de amamentação corrente ou passada, uso  
    de medicação, história de trauma, febre.2, 3, 4, 5

•  História ginecológica.
Enfermeiro(a)/médico(a)

EXAME FÍSICO
• dor na mama ou gradil costal;3, 4, 5

• exame completo das mamas (ECM);2, 3

• exame ginecológico.
Enfermeiro(a)/médico(a)

• Buscar causas hormonais:4 tumores ovarianos,3 gestação.3, 4

• Uso de medicação: se terapia hormonal, avaliar
   suspensão; se ACO, reduzir dose de estrogênio ou avaliar
   outro método contraceptivo.

Médico(a)

• Tranquilizar a mulher: apenas 2% dos casos de CA
   de mama apresentaram-se como mastalgia.3, 4

• A maioria dos casos têm remissão espontânea.3

• Exames de imagem são desnecessários.2, 3, 4

• Se necessário, analgesia simples ou AINES
   tópicos.2,3,4

• Recomendar uso de sutiãs adequados.2, 3

• Reavaliar em um mês ou antes, se necessário
Enfermeiro(a)/médico(a) • Tranquilizar a paciente.

• Orientar quanto à natureza benigna
– a maioria das mulheres terão dor
   dessa natureza ao longo da vida.2, 3, 4

Equipe multiprofissional

• Prescrever ACO de baixa dosagem.
• Encaminhar à mastologia (10% dos
casos):4 prescrição de tamoxifeno,
danazol, bomocriptina entre outros.³

Médico(a)

ECM normal?

Dor
bilateral

Houve
melhora?

Cíclica,
relacionada à
menstruação?

Avaliação médicaSIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Sinais de alerta
- Dor torácica aguda.
- Dor e outros sintomas de patologias graves e
agudas como infarto, embolia pulmonar,
dissecção aguda de aorta ou outras patologias
graves e agudas:
• Dor no tórax, de forte intensidade, em
aperto, localização mal definida (podendo
irradiar para braços, pescoço ou ombros),
com mais de 15 minutos de duração ou dor
perfurante localizada, súbita e de forte
intensidade ou dor “como se algo estivesse
sendo rasgado”, irradiada para pescoço ou
para região posterior do tórax.
•  Tontura.
•  Desmaio.
•  Dispneia.
•  Sudorese.
•  Náusea.
•  Tosse com expectoração sanguinolenta.
•  Diferença de pulso entre os dois braços¹.

• Dor na mama de localização específica/pontual e sem história de 
trauma: investigar com ultrassonografia (< 30 anos) e mamografia + USG se 
necessário (>30 anos).2, 3

• Dor na mama de localização específica/pontual com história de trauma: 
recomendação de observação, suporte adequado, calor local, medicação 
analgésica, se ausência de melhora em uma semana, conduta acima.  

Enfermeiro(a)/médico(a)

1,5
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3.4.7 Exame Papanicolau

 O exame Papanicolau é uma importante arma na luta contra o 

câncer de colo do útero e outras doenças. Deve ser realizado anualmente 

nas mulheres sem história de neoplasia (BRASIL, 2016c). Em casos de 

alterações no resultado desse exame, deve-se agir conforme fluxograma 

abaixo:
Figura 10 - Fluxograma - Alterações no Papanicolau.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. INCA. Diretrizes Brasileiras 
para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. Rio de Janeiro: 
INCA, 2016. Disponível em: <http://formsus.datasus.gov.br/
novoimgarq/24145/4110281_312323.pdf>. 

Células escamosas atípicas de significado 
indeterminado, possivelmente

 não neoplásticas (ASC-US)

30 anos ou mais?

Novo resultado
normal?

Achados 
colposcópicos 
(vide texto)?

JEC completamente
visível?

Citologia

Lesão intraepitelial
ou câncer?

Conduta 
específica

Repetir citopatológico em
6 meses (ou 12 meses se

menos de 30 anos) e rastreio trienal

Biópsia

Colposcopia

Repetir citopatológico
em 6 meses

SIM NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

Repetir citopatológico
em 12 meses
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3.4.8 Dor pélvica

 Dor pélvica deve ser investigada especialmente se estiver 

associada a outros sinais e sintomas. Para esclarecer melhor os sinais de 

alerta, vejamos o fluxograma abaixo:
Figura 11 - Fluxograma - Dor pélvica.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

Mulher com queixa de dor em andar inferior do abdome
•  Avaliação do problema e definição do padrão da dor

    Enfermeiro(a)/médico(a)

DOR PÉLVICA CÍCLICA
(associada ao ciclomenstrual)

• Dor do meio (ovulatória): relacionada 
do período ovulatório; em cólica ou 
pontada; geralmente unilateral (alterna a 
lateralidade nos ciclos subsequentes). 
Acolher, tranquilizar (não é patológico); 
sintomáticos se necessário.
• Dismenorreia (ver dor pélvica aguda).
• Endometriose (ver dor pélvica crônica).

Enfermeiro(a)/médico(a)
Considerar encaminhamento

para emergência

Caracterização da dor:

• Início/aumento abrupto da dor.
• Evolução curta.
• Sintomas associados (atenção
   aos Sinais de Alerta).

Enfermeiro(a)/médico(a)

* Sobre Teste Rápido de Gravidez, ver a Nota Técnica da Rede Cegonha de 12 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nt_teste_rapido_gravidez_ab.pdf>.
** Perda ponderal, comprometimento do estado geral, sangramento urogenital ou gastrintestinal.

Caracterização da dor:

• Não cíclica;
• Intensidade interfere nas
   atividades habituais e/ou exige
   ajuda médica;
• Pode se estender além da
   pelve.

Enfermeiro(a)/médico(a)

Investigar:
Constipação intestinal? Vida 
sexual insatisfatória? Cirurgias ou
patologias pélvicas? Fluxo
menstrual alterado? 
Dismenorreia? Violência sexual, 
doméstica, intrafamiliar? 
Conflitos/traumas? História de 
aborto? Ansiedade/depressão? 
Baixo nível sociocultural?

Enfermeiro(a)/Médico(a)

Considerar:
CAUSAS 

GINECOLÓGICAS
1) Endometriose
2) Aderências pélvicas

Médico(a)

Considerar:
1) Gestação ectópica;
2) Abortamento;
3) Gravidez com
complicação;
4) Cisto de corpo lúteo;
5) Torção de ovário.

Médico(a)

Considerar:
CAUSAS NÃO 

GINECOLÓGICAS
1) Constipação intestinal;
2) Síndrome do intestino
irritável;
3) Síndrome da bexiga
dolorosa;
4) Lombalgia/síndrome
miofascial;
5) História de violência.

Médico(a)

Considerar:
CAUSAS GINECOLÓGICAS

1) Doença inflamatória pélvica;
2) Dismenorreia (atentar para 
possibilidade de endometriose);
3) Torção/ruptura de cisto 
ovariano;
4) Endometrite pós-parto/aborto;
5) Neoplasias malignas.**

CAUSAS NÃO GINECOLÓGICAS
1) Apendicite
2) Infecção/litíase urinária
3) Constipação e outras doenças 
intestinais
4) Vasculopatia abdominal
5) Violência sexual
6) Neoplasias malignas*

Médico(a)

Positivo

Negativo

Duração < 3 meses

DOR PÉLVICA
AGUDA

DOR PÉLVICA
CRÔNICA

Verificar quadro 9
na página 51 e quadro

10 na página 53 do
Protocolo Saúde das Mulheres.

Verificar quadro 8 
na página 48 do Protocolo

Saúde das Mulheres.

Teste de gravidez*
Enfermeiro(a)/Médico(a)

Sinais de alerta
- Atraso menstrual,
amenorreia ou gravidez
confirmada.
- Parto ou abortamento
recentes.
- Febre, calafrio, hipotensão,
taquicardia, taquipneia.
- Distensão ou rigidez
abdominal, sinais de
irritação peritoneal.
- História de violência sexual.

ACOLHIMENTO COM ESCUTA QUALIFICADA
Atenção aos SINAIS DE ALERTA

Equipe multiprofissional

Duração < 6 meses

 Atentar para sinais de
alerta.

• Encaminhar para
urgência/emergência.
• Solicitar ultrassom.

Médico(a)

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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AGORA É COM VOCÊ!

Que tal, a partir dos fluxogramas listados, construir junto com 
sua equipe uma proposta de organização do serviço em forma de 
fluxogramas, que seja mais próxima do seu processo de trabalho? 
Com base nesses fluxogramas e na observação do seu cotidiano, 
elabore uma proposta de atuação adequada para a organização da 
demanda, respeitando a atuação de cada profissional.

PARA SABER MAIS!

Para entender um pouco melhor os protocolos de 
atendimento à gestante e para ficar por dentro de outros protocolos, 
você pode estudar o manual Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das mulheres, uma publicação do Ministério da Saúde em 
parceria com o Hospital Sírio-Libanês do ano de 2016. Disponível 
em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/
protocolo_saude_mulher.pdf>.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos aqui ferramentas importantes que irão auxiliar no 

trabalho relacionado, de forma direta ou indireta, à saúde da mulher. 

Além de protocolos assistenciais, o conhecimento dos processos 

históricos que resultam nas políticas atuais e os protocolos de gestão, 

mesmo que no âmbito da unidade de saúde, são indispensáveis para 

você compreender como lidar com os principais agravos em saúde da 

mulher, tornando assim o processo de trabalho mais eficaz.
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4ATENÇÃO NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO E O PUERPÉRIO

Mayara Pereira da Silva 
Sonayra Brusaca Abreu 

                                                                          Jéssica Mendes Costa

O objetivo deste capítulo é expressar as condições particulares à 

vida da mulher, como a gestação e seu acompanhamento. 

A atenção ao pré-natal pode ser considerada uma das atividades 

mais importantes de tantas outras realizadas pela equipe de Saúde da 

Família. Trazemos essa informação, pois um bom acompanhamento da 

gestante resulta na melhoria direta de indicadores de saúde que o país 

tanto luta para melhorar: mortalidade materna e infantil.

4.1 O pré-natal no contexto da Atenção Básica

 A maioria das gestações evolui sem intercorrências, desse modo 

o acompanhamento pré-natal, nessas circunstâncias, é chamado de 

pré-natal de risco habitual ou pré-natal de baixo risco. Nesse contexto, 

o Ministério da Saúde afirma que o principal objetivo da atenção pré-

natal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim 

da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-

estar materno e neonatal (BRASIL, 2013). 

 A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das 

situações de risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder 

atuar, impedindo um resultado desfavorável. A 

ausência de controle pré-natal, por si mesma, 

pode incrementar o risco para a gestante ou 

o recém-nascido. Cabe à equipe de saúde, ao 

entrar em contato com uma mulher gestante, 

na unidade de saúde ou na comunidade, 

buscar compreender os múltiplos significados 
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da gestação para aquela mulher e sua família.

 A sistematização da assistência obstétrica e neonatal tem seu 

ponto de partida em 2011, pois para reforçar a política de humanização 

da assistência à saúde da mulher é criada a Rede Cegonha, uma rede de 

cuidados que assegura às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, 

à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério; e às crianças, o 

direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

 É função de todo profissional da saúde informar os direitos 

assegurados a essas mulheres e também aos pais. No quadro 1 você pode 

conferir as informações essenciais que toda gestante deve conhecer.

Quadro 1 - A gestação no âmbito do trabalho, direitos sociais e trabalhistas.

DIREITO À SAÚDE
Toda gestante tem direito a atendimento gratuito

e de qualidade nos hospitais públicos e conveniados ao SUS 

• Carteira da Gestante: a gestante deve recebê-la na primeira consulta de pré-natal e esta   
   deve conter todas as informações sobre o seu estado de saúde, desenvolvimento do 
   bebê e resultados de exames realizados.
• Tem o direito de ter a criança ao seu lado em alojamento conjunto, amamentar e receber  
   orientações sobre amamentação, assim como a presença de um acompanhante, de livre 
  escolha, durante as consultas de pré-natal, no trabalho de parto, parto e pós-parto 
   imediato (Lei nº 11.108/2005).
• Realização gratuita de testes no RN (pezinho, orelhinha, olhinho e coraçãozinho) em 
   todos os hospitais e maternidades.

DIREITOS SOCIAIS 

• Prioridade nas filas para atendimentos em instituições públicas ou privadas.
• Prioridade para acomodar-se sentada em transportes coletivos.
• Os pais têm direito de registrar seu bebê e obter a Certidão de Nascimento, 
   gratuitamente, em qualquer cartório.
• A mulher tem direito à creche para seus filhos nas empresas que possuírem em seus 
   quadros funcionais pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade.
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DIREITOS TRABALHISTAS
• Estabilidade no emprego
    - Toda empregada gestante tem direito à estabilidade no emprego, desde a confirmação  
    da gravidez até cinco meses após o parto.
• Licença e salário-maternidade
    - A gestante tem direito à licença-maternidade de 120 dias (art. 392), sem prejuízo do 
    emprego e do salário, devendo a gestante notificar o seu empregador da data do início  
     do afastamento, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.
    - O salário-maternidade é devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, 
    empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais,  
    por ocasião do parto, inclusive o natimorto, aborto, adoção ou guarda judicial.
    - O benefício poderá ser pago nos 120 dias em que ficam afastadas do emprego por 
    causa do parto e poderá ter início até 28 dias antes.
    - Nos casos em que a criança venha a falecer durante a licença-maternidade, o salário-
     maternidade não será interrompido.
   - Em casos de aborto, será pago o benefício por duas semanas, a licença varia entre 14 
    a 30 dias de acordo com a prescrição médica.
• Funções exercidas pela gestante
   - Durante a gravidez, a gestante poderá se adequar a outras funções no trabalho, sem 
   prejuízo dos salários e demais benefícios, quando as condições de saúde da mãe e do 
   bebê o exigir – assegurada a volta à função anteriormente exercida, logo após o retorno 
   da licença-maternidade –, devendo a gestante apresentar ao empregador o atestado  
   médico confirmando que as condições atuais do trabalho podem causar prejuízos à 
   saúde da mãe e do bebê.

DIREITOS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
• Dispensa do horário de trabalho para realização de no mínimo seis consultas médicas  
    e demais exames complementares.
• Dispensa durante a jornada de trabalho para amamentar o filho, até que este complete 
   6 meses de idade, sendo dois descansos especiais de meia hora cada um.
• Quando a saúde de seu filho exigir, a licença de seis meses poderá ser dilatada, a critério 
   da autoridade competente. 

DIREITOS DO PAI
• O pai tem direito à licença-paternidade de cinco dias contínuos logo após o nascimento 
   do bebê.
• O pai tem direito a participar do pré-natal.
• O pai tem direito a acompanhar a gestante durante o pré-parto, parto e pós-parto.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016a. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2016

Em 2016, no início da era dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), a morbidade e mortalidade evitáveis 
relacionadas com a gravidez continuam excessivamente 
elevadas. Apesar dos substanciais progressos alcançados, 
os países precisam consolidar e aumentar os seus avanços e 
alargar as suas agendas para além da sobrevivência, com vista 
a maximizar a saúde e o potencial das suas populações (OMS, 
2016a, p. 1). 
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 Diante dessa reflexão, a OMS lançou um novo guia que traz um 

conceito de cuidados pré-natais (CPN) para uma experiência positiva na 

gravidez, isso se traduz em (OMS, 2016a):
• Manutenção das condições físicas e socioculturais.
• Manter uma gravidez saudável para a mãe e bebê (incluindo 

prevenção e tratamento de riscos, doença e morte).
• Ter uma transição efetiva e positiva para trabalho de parto e 

nascimento. 
• Alcançar uma maternidade positiva (incluindo autoestima 

materna, competência e autonomia).

 A OMS relata que evidências recentes indicam que uma maior 

frequência de contatos pré-natal por mulheres e adolescentes com o 

sistema de saúde está associada com um risco reduzido de natimortos. 

Um mínimo de oito consultas para atendimento pré-natal pode reduzir as 

mortes perinatais em até oito por mil nascimentos, quando comparado 

com um mínimo de quatro visitas (OMS, 2016b).

 Esse novo modelo aumenta a avaliação materna e fetal para 

detectar problemas, melhora a comunicação entre os prestadores de 

saúde e as mulheres grávidas, e aumenta a probabilidade de resultados 

positivos da gravidez. Ele recomenda as mulheres grávidas a ter o seu 

primeiro contato nas primeiras 12 semanas de gestação, com as consultas 

subsequentes a ter lugar a 20, 26, 30, 34, 36, 38 e 40 semanas de gestação 

(OMS, 2016b).

 O guia da OMS traz 39 recomendações relacionadas com 

cinco tipos de intervenções classificadas como recomendadas, não 

recomendadas, ou recomendadas mediante certas condições: 

A. Intervenções nutricionais. 

B. Avaliação da mãe e do feto. 

C. Medidas preventivas. 

D. Intervenções para sintomas fisiológicos comuns. 

E. Intervenções no sistema de saúde para melhorar a utilização e a 

qualidade dos cuidados pré-natais. 



Saúde da Mulher

65

PARA SABER MAIS!

Leia as recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais 
para uma experiência positiva na gravidez, na versão resumida em 
português e a versão completa em inglês WHO recommendations 
on antenatal care for a positive pregnancy experience (OMS, 2016a, 
2016c).

4.2 Diagnóstico da gravidez

 A dosagem da gonadotrofina coriônica humana (ßhCG) para 

o diagnóstico precoce da gravidez, utilizando medidas quantitativas 

precisas e rápidas, tornou-se mundialmente reconhecida para confirmar 

a ocorrência de gravidez. O ßhCG pode ser detectado no sangue periférico 

da mulher grávida entre oito a 11 dias após a concepção. A maioria dos 

testes tem sensibilidade para detecção de gravidez entre 25 a 30 mUI/ml, 

níveis menores que 5 mUI/ml são considerados negativos e acima de 25 

mUI/ml são considerados positivos.

PARA SABER MAIS!

Leia mais sobre teste rápido de gravidez na Atenção Básica 
por meio do guia técnico disponibilizado pelo Ministério da Saúde 
intitulado “Teste rápido de gravidez na Atenção Básica: guia 
técnico”, do ano de 2014. 

 Em gestações mais avançadas, o diagnóstico da gravidez pode ser 

efetuado em 90% das mulheres por meio dos sinais clínicos evidenciados 

durante a consulta e o exame físico. Os sinais de possibilidade podem ser 

o amolecimento e aumento da cérvice uterina e aumento das paredes 

vaginais. 

As queixas principais incluem o atraso menstrual, fadiga, mastalgia, 
aumento da frequência urinária e enjoos/vômitos matinais.
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 Considerando-se que 11% a 42% das idades gestacionais 

estimadas pela data da última menstruação são incorretas, deve-se 

oferecer à gestante, na primeira consulta, exame ultrassonográfico para 

determinar a idade gestacional. Idealmente, o exame deve ser realizado 

entre 10 e 13 semanas, utilizando-se o comprimento cabeça-nádega para 

determinar a idade gestacional. A partir da 15ª semana, a estimativa da 

idade gestacional será feita por meio da medida do diâmetro biparietal 

(BRASIL, 2013).

 Após confirmação da gravidez, a gestante deverá receber as 

orientações necessárias referentes ao acompanhamento pré-natal – 

sequência de consultas, visitas domiciliares e reuniões educativas. Deverão 

ser fornecidos (BRASIL, 2013):

Figura 1 - O que deve ser fornecido após a confirmação de gravidez. 

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco. rev. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2013. 318 p. (Cadernos de Atenção Básica, n° 32). Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf>. 

PARA SABER MAIS!

Leia a Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à 
maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (BRASIL, 2007).  Disponível no link: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm>.

1

2

3

4

O cartão da gestante com a identificação preenchida, o hospital 
de referência para o parto e as orientações sobre este. 

Calendário de vacinas e suas orientações.

A solicitação dos exames de rotina.

As orientações sobre a participação nas atividades educativas – 
reuniões e visitas domiciliares (BRASIL, 2013).
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4.3 Consultas

 Para o pré-natal de risco 

habitual, está proposto um mínimo 

de seis consultas (uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo e três no 

terceiro trimestre), considerando as 

consultas médicas e de Enfermagem. Em 

uma situação ideal, o acompanhamento 

pode ser mensal, até 28 semanas; 

quinzenal, até 36 semanas; e semanal, até o parto.

IMPORTANTE!
Não existe alta de pré-natal. A gestante deve ser acompanhada 

durante toda a gestação, a fim de preservar a saúde e a segurança 
até o momento do parto. 

 Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada anamnese, 

abordando aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, 

pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. O 

exame físico deverá ser completo, seguido por exame ginecológico e 

obstétrico. Nas consultas seguintes, a anamnese deverá ser sucinta, 

abordando aspectos do bem-estar materno e fetal. Em todos os momentos, 

deve-se dar atenção para as dúvidas e ansiedades da mulher e de quem a 

acompanha.

 As anotações deverão ser realizadas tanto no prontuário da 

unidade quanto no cartão da gestante. Em cada consulta, deve-se reavaliar 

o risco obstétrico e perinatal.
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4.3.1 Entrevista e exame físico 

 O roteiro da primeira consulta necessita ser completo, 

contemplando as três dimensões da coleta de informações para a história 

clínica, o exame físico detalhado e por fim as condutas necessárias a serem 

tomadas a partir de todos os dados coletados (BRASIL, 2013):

Figura 2 - Três dimensões da coleta de informação para a história clínica. 

 

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco. rev. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2013. 318 p. (Cadernos de Atenção Básica, n° 32). Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf>.

 

 Vejamos no quadro 2 o detalhamento do roteiro para investigação 

da história clínica durante entrevista que compreende a identificação, 

a coleta de dados socioeconômicos, motivos da consulta, antecedentes 

familiares, antecedentes pessoais, sexualidade, antecedentes ginecológicos, 

antecedentes obstétricos e gestação atual:

Condutas

História clínica Exame físico e 
complementar
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Quadro 2 - Roteiro de entrevista com a gestante.

 

 

 

ENTREVISTA QUANDO
AVALIAR? O QUE AVALIAR?

Presença de 
sintomas e
queixas.

Todas as
consultas.

• Náuseas e vômitos.
• Obstipação e flatulência.
• Sintomas urinários.
• Salivação excessiva.
• Pirose.
• Corrimento (que pode ou
não ser fisiológico).

• Tontura.
• Dor mamária.
• Dor lombar.
• Alterações no padrão
de sono.
• Dor e edema de
membros inferiores.
• Dor pélvica.

Planejamento 
reprodutivo.

Primeira
consulta.

• Gestação desejada e/ou
planejada.
• Métodos contraceptivos
utilizados.

• Data da última 
menstruação (DUM).

Rede familiar 
e social.

Primeira
consulta;
nas demais
consultas,
verificar
se houve
mudanças.

• Presença de companheiro.
• Rede social utilizada.

• Relacionamento 
familiar e conjugal para 
identificar relações
conflituosas.
• História de violência.

Condições de 
moradia,
de trabalho e 
exposições
ambientais.

Primeira
consulta;
nas demais
consultas,
verificar
se houve
mudanças.        

• Tipo de moradia.
• Tipo de saneamento.
• Grau de esforço físico.
• Renda.

• Estresse e jornada de 
trabalho.
• Exposição a agentes 
nocivos (físicos, 
químicos e biológicos).
• Beneficiário de 
programa social de 
transferência de renda 
com condicionalidades 
(ex.: Programa Bolsa 
Família).

Atividade 
física.

Primeira
consulta;
nas demais
consultas,
verificar
se houve
mudança.

• Tipo de atividade física.
• Grau de esforço.
• Periodicidade.

• Deslocamento para 
trabalho ou curso.
• Lazer.

História 
nutricional.

Primeira
consulta.

• História de desnutrição,
sobrepeso, obesidade,
cirurgia bariátrica, transtornos
alimentares, carências
nutricionais, histórico de
criança com baixo peso ao
nascer, uso de substâncias
tóxicas para o bebê.

• Peso e altura antes da 
gestação.
• Hábito alimentar.
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ENTREVISTA QUANDO
AVALIAR? O QUE AVALIAR?

Tabagismo e 
exposição à
fumaça do 
cigarro.

Primeira
consulta.

• Status em relação ao cigarro
(fumante, ex-fumante, tempo
de abstinência, tipo de fumo).
• Exposição ambiental à 
fumaça de cigarro.

• Para as fumantes, 
avaliar se pensam em 
parar de fumar nesse
momento.

Álcool e 
outras 
substâncias
psicoativas 
(lícitas e 
ilícitas).

• Padrão prévio e/
ou atual de consumo 
de álcool e outras 
substâncias psicoativas 
(lícitas e ilícitas).

Antecedentes 
clínicos,
ginecológicos, 
obstétricos
e de 
aleitamento 
materno.

Primeira
consulta.

• Diabetes, hipertensão,
cardiopatias.
• Trombose venosa.
• Alergias, transfusão 
de sangue, cirurgias, 
medicamentos de uso 
eventual ou contínuo
(prescritos ou não pela equipe
de saúde, fitoterápicos e
outros).
• Cirurgias prévias (mama,
abdominal, pélvica).
• Hemopatias (inclusive 
doença falciforme e 
talassemia).

• Doenças autoimunes, 
doenças respiratórias 
(asma, DPOC), 
doenças hepáticas, 
tireoidopatias, doença 
renal, infecção urinária, 
IST, tuberculose, 
hanseníase, malária,
rubéola, sífilis, outras 
doenças infecciosas.
• Transtornos mentais, 
epilepsia, neoplasias, 
desnutrição, excesso de
peso, cirurgia bariátrica.
• Avaliar sinais de 
depressão.

Primeira
consulta.

• Idade na primeira gestação.
• Número de gestações
anteriores, partos (termo, pré
e pós-termo; tipo e intervalo),
abortamentos e perdas fetais.
• Gestações múltiplas.
• Número de filhos vivos,
peso ao nascimento, recém-
nascidos com história de 
icterícia, hipoglicemia 
ou óbito neonatal e pós-
neonatal.

• Malformações 
congênitas.
• Intercorrências em 
gestações anteriores 
como síndromes
hemorrágicas ou 
hipertensivas,
isoimunização Rh, 
diabetes gestacional, 
incompetência
istmocervical, gravidez 
ectópica.
• Mola hidatiforme, 
gravidez anembrionada 
ou ovo cego.
• Intercorrências no 
puerpério.
• Experiência em partos 
anteriores.
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ENTREVISTA QUANDO
AVALIAR? O QUE AVALIAR?

Antecedentes 
clínicos,
ginecológicos, 
obstétricos
e de 
aleitamento 
materno.

Primeira
consulta.

• Ciclos menstruais.
• História de infertilidade.
• Resultado do último exame
preventivo de câncer de colo
uterino.

• História de útero 
bicorno, malformações 
uterinas, miomas
submucosos, miomas 
intramurais com mais 
de 4 cm de diâmetro ou
múltiplos, cirurgias 
ginecológicas e 
mamária, implantes, 
doença inflamatória 
pélvica.

Primeira
consulta.

• História de aleitamento em
outras gestações, tempo,
intercorrências ou desmame
precoce.

• Desejo de amamentar.

Saúde sexual Primeira
consulta.

• Idade de início da atividade
sexual.
• Intercorrências como dor,
desconforto.

• Desejo e prazer 
sexual.
• Práticas sexuais.
• Medidas de proteção 
para IST.

Imunização Primeira
consulta.

• Estado vacinal: dT/dTpa, hepatite B, influenza, tríplice 
viral.

Saúde bucal Primeira
consulta.

• Antecedentes ou história 
atual de sangramento 
gengival, mobilidade dentária, 
dor, lesões na boca, infecções,
pulpite, cáries, doença
periodontal ou outras queixas.

• Hábitos de higiene 
bucal como rotina de 
escovação e uso de fio
dental.
• Data da última 
avaliação de saúde
bucal.

Antecedentes 
familiares.

Primeira
consulta.

• Doenças hereditárias.
• Gemelaridade.
• Diabetes.
• Hanseníase.
• Transtorno mental.
• Doença neurológica.
• Grau de parentesco com o
pai do bebê.

• Pré-eclâmpsia.
• Hipertensão.
• Tuberculose.
• Câncer de mama ou
ovário.
• Deficiência e
malformações.
• Parceiro com IST ou
HIV/Aids.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>. 
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 Para a avaliação por meio do exame físico, deve-se possuir local 

adequado e realizar tanto o exame físico geral quanto o específico da 

gestante:

Quadro 3 - Exame físico geral e específico da gestante.

QUANDO 
AVALIAR? O QUE AVALIAR/COMO AVALIAR? O QUE FAZER?

Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Pele e mucosas
• cor;
• lesões;
• hidratação.

• turgor;
• cloasma;
• tumorações;
• manchas.

• Realizar orientações
específicas.
• Avaliação médica na 
presença de achados
anormais.

Primeira 
consulta

Exame bucal
Verificar alterações 
de cor da mucosa, 
hidratação, esmalte
dentário, cáries, 
presença de lesões, 
sangramento,
inflamação e 
infecção.

• dentes;
• língua;
• gengiva;
• palato.

• Encaminhar todas as 
gestantes para avaliação 
odontológica, pelo menos 
uma vez, durante a gestação.

Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Avaliação nutricional

1) Medida de peso em todas as 
avaliações e medida inicial de altura 
(a cada trimestre, em gestantes com
menos de 20 anos).

2) Cálculo do IMC e classificação 
do estado nutricional baseado na 
semana gestacional, de acordo com a
tabela específica.

3) Caracteriza-se risco nutricional: 
extremos de peso inicial (< 45 kg 
e > 75 kg); curva descendente ou 
horizontal; curva ascendente com 
inclinação diferente da recomendada 
para o estado nutricional inicial.

4) Adolescentes com menarca há 
menos de dois anos geralmente são 
classificadas, equivocadamente, com 
baixo peso; nesse caso, observar o
comportamento da curva. Se a 
menarca foi há mais de dois anos, a 
interpretação dos achados
assemelha-se à de adultas.

5) Monitoramento do ganho de peso 
de acordo com a classificação inicial 
nutricional ou pela curva no Gráfico 
de Acompanhamento Nutricional da
Gestante, do Cartão da Gestante, 
baseado no IMC semanal.

Baixo peso
• Verificar alimentação,
hiperêmese gravídica, 
anemia, parasitose intestinal, 
outros.
• Orientar planejamento
dietético e acompanhar em 
intervalos menores, com 
apoio do NASF.
Excesso de peso
• Verificar história, presença 
de edema, elevação da PA,
macrossomia, gravidez
múltipla, polidrâmnio;
•  Orientar alimentação
adequada e saudável e 
acompanhar em intervalos 
menores, com apoio do NASF.
Recomenda-se
• Acompanhamento com
intervalos menores, apoio do 
NASF e encaminhamento ao 
alto risco para os casos que
persistem com ganho de peso 
inadequado.
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Primeira 
consulta

Região cervical
• Palpação de tireoide.

• Realizar orientações
específicas.
• Avaliação médica na
presença de achados
anormais.

Primeira 
consulta

Mamas
• Inspeção estática e dinâmica, 
avaliando simetria, alterações do 
contorno, abaulamento ou
espessamento da pele, coloração, 
textura, circulação venosa, tipo de 
mamilo.
• Palpação de mamas, região 
supraclavicular e axilar em busca de 
alterações de textura, nódulos,
abaulamentos, entre outros.

• Realizar orientações
específicas.
• Para as condutas nos
achados anormais.

Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Tórax
• Avaliação pulmonar.
• Avaliação cardíaca.

• Realizar orientações
específicas.
• Avaliação médica na 
presença de achados
anormais.

Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Edema
• Inspeção na face e membros 
superiores.
• Palpação da região sacra, com a 
gestante sentada ou em decúbito 
lateral.
• Palpação de membros inferiores 
(MMII), região pré-maleolar e pré-
tibial, com a gestante em decúbito
dorsal ou sentada, sem meias.
• Observar varizes e sinais flogísticos.

Resultados
• (-) ou ausente – monitorar
rotineiramente.
• (+) apenas no tornozelo
– observar; pode ser postural, 
pelo aumento de temperatura 
ou tipo de calçado.
• (++) em membros 
inferiores + ganho de peso 
+ hipertensão – orientar 
decúbito lateral esquerdo,
pesquisar sinais de alerta e
movimentos fetais, agendar
retorno em sete dias; se
hipertensão e/ou proteinúria
presente, encaminhar ao
alto risco.
• (+++) em face, membros
e região sacra, ou edema
observado ao acordar pela
manhã, independentemente
de ganho de peso e
hipertensão. Suspeita de
pré-eclâmpsia; encaminhar
para avaliação médica e ao
alto risco.
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• Unilateral de MMII, com
sinais flogísticos e dor –
suspeita de tromboflebite e
trombose venosa profunda;
encaminhar para avaliação
médica e ao alto risco.

De acordo com
a necessidade,
orientados pela 
história
e queixas da 
gestante.

Região inguinal e perineal
• Inspeção de vulva.
• Palpação de linfonodos.
• Região anal.

• Realizar orientações
específicas.
• Avaliação médica na
presença de achados
anormais.

De acordo com
a necessidade,
orientados pela 
história
e queixas da 
gestante.

Exame especular

• Realizar colpocitopatologia
oportuna, de acordo com a
necessidade.
• Não há contraindicação no
uso da escova endocervical,
não havendo mudanças na
coleta da gestante.
• Não há restrição quanto à
idade gestacional para a
coleta da citologia.

De acordo com
a necessidade,
orientados pela 
história
e queixas da 
gestante.

Toque bimanual
• Avaliar condições do colo uterino 
(permeabilidade).
• Sensibilidade à movimentação 
uterina e anexos.
• Volume uterino (regularidade e 
compatibilidade com
a amenorreia).

• Realizar orientações
específicas e avaliação
médica, se necessário.
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Todas as 
consultas

Dados vitais
Avaliar sentada ou em decúbito 
lateral esquerdo:
• Pulso.
• Frequência respiratória.
• Aferição de pressão arterial (PA).
• Frequência cardíaca.
• Temperatura axilar.

• Valores persistentes de PA 
sistólica ≥ 140 mmHg e/ou 
diastólica ≥ 90 mmHg (em 
três ou mais avaliações de 
saúde, em dias diferentes, 
com duas medidas em cada 
avaliação) caracterizam
hipertensão arterial (HA) 
na gestação e devem ser 
acompanhadas no alto risco.
• PA entre 140/90 e 160/110 
mmHg, assintomática e 
sem ganho de peso > 500 g 
semanais, fazer proteinúria, 
agendar consulta médica 
imediata, solicitar USG e 
referir ao alto risco para 
avaliação.
• Elevação ≥ 30 mmHg da 
PA sistólica e/ou ≥ 15 mmHg 
de diastólica em relação à 
PA anterior à gestação ou 
até a 16ª semana, controlar 
com maior frequência 
para identificar HA. Se 
assintomática e PA
< 140/90 mmHg, reavaliar
frequentemente e orientar 
medidas alimentares.
• PA > 160/110 mmHg ou PA 
> 140/90 mmHg e proteinúria 
positiva e/ou sintomas 
de cefaleia, epigastralgia, 
escotomas e reflexos 
tendíneos aumentados, 
referir com urgência à 
maternidade.
• Gestantes com HAS prévia 
e em uso de medicação anti-
hipertensiva devem ser
acompanhadas no pré-natal 
de alto risco.
• Ver também “Atenção às  
intercorrências do pré-natal” 
e “O que fazer nas
síndromes hipertensivas,
pré-eclâmpsia e eclâmpsia”.
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Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Abdome
• Palpação abdominal.
Palpação obstétrica
• Para identificação da situação e 
apresentação fetal (polo cefálico, 
pélvico e dorso fetal) e
acompanhamento da altura uterina.
• Em torno da 36ª semana, 
recomenda-se a determinação da 
apresentação fetal (cefálica e pélvica).
• Determinar a situação fetal 
(longitudinal, transversa e oblíqua) 
colocando as mãos sobre as fossas
ilíacas, deslizando-as em direção à 
escava pélvica e abarcando o polo 
fetal que se apresenta. A situação
longitudinal é a mais comum.
• Manobra de Leopold.

Recomendação
A situação transversa e a
apresentação pélvica ao final
da gestação podem trazer
risco ao parto, e a gestante
deve ser encaminhada para a
maternidade de referência.

Todas as 
consultas,
após a 12ª 
semana de
gestação

Medida da altura uterina
• Indica o crescimento fetal e a 
medida deve ficar dentro da faixa 
que delimita os percentis 10 e 90 do 
gráfico de crescimento uterino de 
acordo com a idade gestacional.
• Após delimitar o fundo uterino e a 
borda superior da sínfise púbica, fixar 
a extremidade da fita métrica
inelástica na primeira e deslizá-la com 
a borda cubital da mão pela linha 
mediana do abdome até a altura do 
fundo uterino.

Recomendação
• Traçados iniciais abaixo ou
acima da faixa devem ser
medidos novamente em 15
dias para descartar erro da
idade gestacional e risco
para o feto.
• Nas avaliações
subsequentes, traçados
persistentemente acima
ou abaixo da faixa e com
inclinação semelhante
indicam provável erro
de idade gestacional;
encaminhar para avaliação
médica para confirmação
da curva, verificar a
necessidade de solicitação
de ultrassonografia ou
referência ao alto risco. Se
a inclinação for diferente,
encaminhar para o alto
risco.
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Primeira 
consulta
2º trimestre
3º trimestre

Determinação aproximada da idade 
gestacional por exame obstétrico
• Pela medida da altura do fundo do 
útero, de acordo com os seguintes 
parâmetros:

· Até a 6ª semana, não ocorre alteração 
do tamanho uterino.
· 8ª semana – o útero corresponde ao 
dobro do tamanho normal.
· 10ª semana – o útero corresponde a 
três vezes o tamanho habitual.
· 12ª semana – o útero enche a pelve, 
de modo que é palpável na sínfise 
púbica.
· 16ª semana – o fundo uterino 
encontra-se entre a sínfise púbica e a 
cicatriz umbilical.
· Pela percepção do início dos 
movimentos fetais (entre a 18ª  e 20ª  
semana em geral).
· 20ª semana – o fundo do útero 
encontra-se na altura da cicatriz 
umbilical.
· 20ª até 30ª semana – relação direta 
entre as semanas da gestação e a 
medida da altura uterina.
· 30ª semana em diante – parâmetro 
menos fiel.

• A situação fetal transversa reduz a 
medida de altura uterina e pode falsear a 
relação com a idade da gestação.
Cálculo da idade gestacional

Recomendação
A idade gestacional deve 
ser calculada a partir da 
DUM. Na impossibilidade de 
identificação da idade
gestacional por esse parâmetro, 
a USG no primeiro
trimestre é o método mais
fidedigno de datação da
gestação.
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Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

 Após a investigação da história clínica e realização do exame físico 

geral e gineco-obstétrico, o profissional de saúde deve adotar as seguintes 

condutas gerais:
• Calcular a idade gestacional e data provável do parto.
• Orientar sobre a alimentação e acompanhamento do ganho de 

peso gestacional.
• Fornecer informações necessárias e respostas às indagações 

da mulher ou da família.
• Orientar quanto aos sinais de riscos e assistência em cada caso.
• Fornecer referência para atendimento odontológico.
• Encaminhar para imunização antitetânica (vacina dupla viral), 

quando a gestante não estiver imunizada.
• Fornecer referência para serviços especializados na mesma 

unidade ou unidade de maior complexidade, quando 
indicado. Entretanto, mesmo com referência para serviço 
especializado, a mulher deverá continuar sendo acompanhada, 
conjuntamente, na unidade básica.

Todas as 
consultas, a 
partir da 10ª a 
12ª semana de 
gestação

Ausculta dos batimentos cardiofetais 
(BCF)

• Audível com uso de sonar doppler a 
partir da 10ª/12ª semana.
• Audível com uso de estetoscópio de 
Pinard a partir da 20ª  semana.
• Verificar ritmo, frequência e 
regularidade dos BCF. Contar número 
de BCF em um minuto. A frequência
esperada é de 110 a 160 bpm.

Recomendação
• Alterações persistentes da
frequência dos BCF devem
ser avaliadas pelo médico
ou na maternidade de
referência, assim como BCF
não audíveis com Pinard após a 
24ª semana e não percepção de 
movimentos fetais e/ou se não 
ocorreu crescimento uterino.
• Ocorre aumento transitório
da frequência na presença de 
contração uterina, movimento 
fetal ou estímulo mecânico. Se 
ocorrer desaceleração durante 
e após contração, pode ser 
sinal de preocupação. Nestas 
condições, referir para avaliação 
em serviço de maior densidade 
tecnológica ou maternidade.
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4.4 Fatores de risco na gravidez

 O Ministério da Saúde determina que questões sociais, 

antecedentes reprodutivos e doenças obstétricas na gestão atual podem 

ser fatores de risco para a progressão da gestação de forma saudável 

(BRASIL, 2016). Confira na tabela abaixo alguns desses fatores de risco:

Quadro 4 - Fatores de risco indicativos de realização do pré-natal de baixo risco. 

Características individuais e 
condições sociodemográficas 
desfavoráveis:

Idade menor que 15 e maior que 35 anos.

Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária 
extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos, estresse.
Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, 
principalmente em se tratando de adolescente.

Situação conjugal insegura.

Baixa escolaridade (menos de cinco anos de estudo 
regular).

Condições ambientais desfavoráveis.

Altura menor que 1,45 m.

IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade.

Importante: Deve ser redobrada a atenção no 
acompanhamento de mulheres negras, indígenas, 
com baixa escolaridade, com idade inferior a 15 anos 
e superior a 35 anos, em mulheres que tiveram pelo 
menos um filho morto em gestação anterior e nas 
que tiveram mais de três filhos vivos em gestações 
anteriores.

História reprodutiva anterior:

Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo 
ou malformado.

Macrossomia fetal.

Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que 
cinco anos.

Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos).

Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que 
cinco anos.

Cirurgia uterina anterior.

Três ou mais cesarianas.
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 É de extrema importância que esses fatores sejam 

cuidadosamente avaliados, pois a gestante que não estiver dentro desses 

critérios deverá ser encaminhada para acompanhamento em serviços de 

referência. Gestantes com alto risco obstétrico devem ser precocemente 

diagnosticadas e oportunamente encaminhadas ao serviço de referência. 

4.5 Exames de rotina

 O Ministério da Saúde recomenda que os exames complementares 

sejam solicitados desde a primeira consulta pré-natal (BRASIL, 2016).

SOLICITAÇÃO DE EXAMES
           Na primeira consulta, solicitar:

• Hemoglobina e hematócrito: repetir no 3º trimestre.
• Eletroforese de hemoglobina
• Tipagem sanguínea e fator Rh.
• Coombs indireto (se for Rh negativo).
• Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR; 

repetir próximo à 30ª semana.
• Glicemia em jejum: repetir próximo à 30ª semana. 
• Exame sumário de urina (Tipo I): repetir próximo à 30ª 

semana.
• Teste rápido para HIV ou sorologia (anti-HIV I e II). Repetir 

no 3º trimestre.

Doença obstétrica na gravidez 
atual:

Ganho ponderal inadequado.

Infecção urinária.

Anemia.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2016.
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• Urocultura e antibiograma: repetir no 3º trimestre.
• Malária (gota espessa): em áreas endêmicas para a 

doença incluir em todas as consultas pré-natal, se 
necessário.

• Sorologia para hepatite B (HBsAg): na primeira consulta 
e repetir no 3º trimestre.

• Sorologia para toxoplasmose: recomenda-se, sempre 
que possível, a triagem para toxoplasmose por meio 
de detecção de anticorpos da classe IgM e IgG (Elisa ou 
imunofluorescência); em caso de IgM positiva, significa 
doença ativa, e tratamento deve ser instituído, bem 
como referir a mulher para o pré-natal de alto risco. Em 
caso de IgM e IgG não reagente, deve-se repetir no 3º 
trimestre (BRASIL, 2016). 

 A não realização de ultrassonografia durante a gestação não 

constitui omissão nem diminui a qualidade do pré-natal. As evidências 

científicas atuais relacionam sua realização no início da gravidez com 

uma melhor determinação da idade 

gestacional, detecção precoce de 

gestações múltiplas e malformações 

fetais clinicamente não suspeitas. 

Os possíveis benefícios sobre outros 

resultados permanecem ainda 

incertos.

 Vale lembrar que em casos de indicação do exame 

ultrassonográfico mais tardiamente na gestação, por alguma indicação 

específica orientada por suspeita clínica, é notadamente válida como
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complemento da avaliação da vitalidade fetal ou outras características 

gestacionais ou do feto. Além disso, está comprovado que, em gestações 

de alto risco, a ultrassonografia com Dopplervelocimetria possibilita a 

indicação de intervenções que resultam na redução da morbimortalidade 

perinatal.

PARA SABER MAIS!

Para saber um pouco mais sobre interpretação de 
resultados e condutas a serem adotadas durante o pré-natal e 
puerpério, leia o manual técnico disponibilizado pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo: Atenção à gestante e à puérpera 
no SUS – SP: manual técnico do pré-natal e puerpério (2010).

4.6 Ações realizadas durante o pré-natal

 Algumas ações realizadas durante o pré-natal estão relacionadas 
à avaliação do estado nutricional e ganho de peso durante a 
gestação e ao cálculo gestacional. 
 A avaliação do estado nutricional é o procedimento 
realizado que busca avaliar o estado nutricional e o ganho 
ponderal da gestante. Tem como objetivo avaliar e controlar o 
ganho de peso ao longo da gestação. O peso deve ser aferido 
em todas as consultas do pré-natal. 
 O cálculo da idade gestacional consiste em calcular o 
tempo da gravidez, estabelecendo, assim, condutas baseadas na idade 
gestacional (IG) obtida, e tem como objetivo estimar o tempo gestacional 
em semanas (BRASIL, 2013).
 Vejamos como proceder o cálculo gestacional:

4.6.1 Cálculo da idade gestacional

 Pode ser dada quando a data da última menstruação é conhecida 
ou não. Dessa forma, pode-se proceder assim:
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Quadro 5 - Exame físico geral e específico da gestante.

Quando a data da última 
menstruação é conhecida

• Uso do calendário: somar o número de dias 
do intervalo entre a DUM e a data da consulta, 
dividindo o total por sete (resultado em semanas). 

• Uso de disco (gestograma): colocar a seta sobre o 
dia e mês correspondente ao primeiro dia da última 
menstruação e observar o número de semanas 
indicado no dia e mês da consulta atual.

Quando a data da última 
menstruação é desconhecida, 
mas se conhece o período do 

mês em que ela ocorreu

• Se o período foi no início, meio ou fim do mês, 
considerar como a data da última menstruação os 
dias 5, 15 e 25, respectivamente, e proceder, então, 
à utilização de um dos métodos anteriormente 
descritos. 

Quando a data e o período 
da última menstruação são 

desconhecidos

• Medir a altura uterina e posicionar o valor 
encontrado na curva de crescimento uterino. 

• Verificar a IG correspondente a esse ponto. 
Considerar IG muito duvidosa e assinalar com 
interrogação na ficha perinatal e no cartão da 
gestante. A medida da altura uterina não é a melhor 
forma de calcular a idade gestacional.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. rev. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2013. 318 p. (Cadernos de Atenção Básica, n° 32). Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf>.

Nos casos em que não for possível estimar a IG 
clinicamente, solicitar o exame de ultrassonografia obstétrica o 
mais breve possível.

4.6.2 Data provável do parto 

 Uma gestação normal pode durar entre 37 e 42 semanas; calcular 
a data provável do parto consiste em estimar o período provável para o 
nascimento, considerando a duração média da gestação normal de 40 
semanas. Pode ser realizado através do gestograma ou pela regra de 
Näegele.
 Com o disco (gestograma), colocar a seta sobre o dia e mês 
correspondente ao primeiro dia da última menstruação e observar a seta 
na data (dia e mês) indicada como a provável do parto.
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Figura 3 - Demonstração de gestograma.

Fonte: Adaptado de: NESCON. Gestograma. 2016. Disponível em: <https://www.nescon.
medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1922.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2016.

 Pela Regra de Näegele, deve-se somar sete dias ao primeiro dia 
da última menstruação e subtrair três meses ao mês em que ocorreu a 
última menstruação. Nos casos dos meses de janeiro a março, adicionar 
nove meses em vez de subtrair três. Caso o número de dias encontrado 
seja maior do que o número de dias do mês, passar os dias excedentes 
para o mês seguinte, adicionando um ao final do cálculo do mês.

4.6.3 Medida da altura uterina

 É a mensuração do espaço que vai da borda superior da sínfise 
púbica até o fundo uterino, com o objetivo de identificar o crescimento 
normal do feto, detectar seus desvios e diagnosticar as causas do desvio 
de crescimento encontrado e orientar oportunamente para as condutas 
adequadas a cada caso. 
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Figura 4 - Medida da altura uterina.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-
natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual técnico. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2006. 63 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
(Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5). Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1926.pdf>.

4.6.4 Palpação obstétrica

 Procedimento realizado com a finalidade de avaliar a situação 
e a apresentação fetal, procurando identificar os polos cefálico ou 
pélvico, o dorso fetal, o grau de encaixamento e o local de ausculta do 
foco máximo do batimento cardíaco fetal (BCF). O feto poderá estar em 
situação longitudinal - a mais comum - ou transversa. As apresentações 
mais frequentes são as cefálicas e pélvicas. A situação transversa e a 
apresentação pélvica, ao final da gravidez, podem significar maiores 
cuidados no parto. Oferecer exercícios para favorecer a mudança da 
apresentação é etapa da:
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a) Palpação do fundo uterino, buscando seus limites.
b) Palpação da região lateral do abdômen, buscando identificar as partes 
fetais e do dorso do feto.
c) Determinação do polo que se apresenta ao canal de parto.
d) Determinação do grau de penetração desse polo no estreito superior 
da bacia.

Figura 5 - Palpação obstétrica.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-
natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual técnico. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2006. 63 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
(Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5). Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1926.pdf>.

4.6.4.1 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF)

 Ausculta dos batimentos cardíacos do feto pode ser realizada 
com Sonar Doppler, após 12 semanas, ou com estetoscópio de Pinard, 
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após 20 semanas. O objetivo é constatar, a cada consulta, a qualidade do 
BCF, por meio da avaliação de seu ritmo e frequência.

Figura 6 - Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) com estetoscópio de Pinard.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-
natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual técnico. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2006. 63 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
(Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5). Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1926.pdf>.

PARA SABER MAIS!

Para mais informações sobre procedimentos técnicos 
durante o pré-natal, estude o material disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde: Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao 
pré-natal de baixo risco (2012). Disponível em < http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_
prenatal.pdf>.

4.7 Puerpério 

 O puerpério se inicia imediatamente após o parto, tendo como 
duração o tempo médio de seis semanas, podendo variar de acordo com 
cada mulher. Pode ser dividido em três fases (BRASIL, 2016): 
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Figura 7 - Fases do puerpério.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-
natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual técnico. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2006. 63 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
(Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5). Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1926.pdf>.

 

 No planejamento das ações das equipes de Atenção Básica, deve-
se garantir um acompanhamento integral da mulher e da criança, além 
de um acompanhamento após o parto na Atenção Básica. É preconizado 
pelo Ministério da Saúde que mãe e bebê recebam uma visita domiciliar 
ainda na primeira semana de puerpério. O retorno da mulher e do recém-
nascido no puerpério deve ser incentivado pela equipe desde o pré-natal, 
durante as consultas ou atividades de educação em saúde, e também 
pelos agentes comunitários de saúde (ACS) durante a visita (BRASIL, 2016).
 O pós-parto trata-se de um momento delicado que envolve o 
cuidado do bebê e as mudanças físicas e emocionais tanto no cotidiano 
quanto nas relações sociais. É necessário apoio e proteção a essa mulher 
por ser um período de ansiedade despertada com a chegada do bebê, 
além das frustrações em razão das expectativas que podem ter sido criadas 
em relação à experiência da maternidade confrontadas com a realidade. 
É comum identificar sentimentos de ambivalência (medo, frustrações, 
ansiedade, incapacidade) e episódio de tristeza ocasionados pela 
mudança hormonal. Na mulher no puerpério, esse estado de depressão 
leve pode ser chamado de baby blues ou blues puerperal (BRASIL, 2016). 
É necessária uma avaliação do estado psíquico e a formação de vínculo 

Imediato 1° ao 10° dia após o parto

Tardio 11° ao 45° dia após o parto

Remoto após o 45° dia do parto
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entre mãe e filho.
 Durante a consulta no puerpério, observe também se a mamada 
está sendo realizada da forma correta e efetiva. Não se esqueça de verificar 
e perguntar os seguintes pontos:

Quadro 6 - Questões-chave para avaliação no puerpério.

Verifique

• As condições da gestação.
• As condições do atendimento ao parto e ao recém-

nascido.
• Os dados do parto.
• Intercorrências ou doenças durante a gestação.
• Aconselhamento e testagem para sífilis e HIV.
• A utilização de medicamentos.

Pergunte

• Como está o aleitamento.
• Como está a alimentação, sono e atividades.
• Se há dor, fluxo vaginal, sangramentos, queixas 

urinárias e febre.
• Sobre o planejamento familiar.
• Sua condição psicoemocional.
• Sua condição social.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/
docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf>.

 No exame físico do puerpério imediato e tardio, avalie mamas e 
mamilos, examine o abdômen (condição uterina, dor à palpação e aspecto 
da ferida, operatória, se houver), períneo e genitais externos (presença 
e característica dos lóquios e condições das cicatrizes de laceração ou 
episiotomia) (BRASIL, 2016).
 Abaixo, você pode observar as ações a serem desenvolvidas no 
plano de cuidados maternos de abordagem integral para o puerpério 
imediato e tardio (BRASIL, 2016):
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Quadro 7 - Plano de cuidado materno.

Plano de cuidado materno

Orientar, estimular e apoiar a amamentação exclusiva.

Orientar cuidado com as mamas.

Orientar ingestão hídrica frequente e alimentação adequada.

Incentivar a prática de atividade física no puerpério tardio.

Atualizar o calendário vacinal da mulher.

Retirar os pontos da cesariana (quando houver), de sete a dez dias.

No puerpério imediato, tirar dúvidas e orientar quanto ao retorno das atividades sexuais.

No puerpério tardio, orientar e recomendar métodos contraceptivos.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_
mulher.pdf>.

 Confira no quadro abaixo alguns dos objetivos fundamentais da 
ESF no acompanhamento da puérpera.

Quadro 8 - Objetivos fundamentais da ESF.

Consistem em objetivos fundamentais da equipe no acompanhamento da puérpera:

Avaliar o 
estado de 
saúde da 
mulher e 

do recém-
nascido

Orientar 
e apoiar a 

família para a 
amamentação

Orientar os 
cuidados 

básicos com 
o recém-
nascido

Avaliar a 
interação 

da mãe com 
o recém-
nascido

Identificar 
situações 

de risco ou 
intercorrências
 e conduzí-las

Orientar o 
planejamento 

familiar

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-
natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual técnico. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2006. 63 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
(Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5). Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1926.pdf>.

PARA SABER MAIS!

Leia o manual “Atenção à gestante e à puérpera no SUS – SP: 
manual técnico do pré-natal e puerpério”. São Paulo: SES/SP, 2010 e 
a publicação Protocolos da Atenção Básica:  Saúde das Mulheres do 
Ministério da Saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 O pré-natal de qualidade é um direito de todas as mulheres. 
Ainda é difícil compreender o porquê de tantas mortes maternas diante 
de um fenômeno tão natural do ciclo da vida.
 Qualquer profissional de saúde, sobretudo aquele que atua 
na Atenção Básica deverá fazer parte das ações que visam qualificar à 
assistência ao pré-natal. Foram apresentados neste capítulo inúmeras 
diretrizes, estratégias e protocolos relacionados ao cuidado; desse 
modo caberá sempre ações conjuntas de todos os envolvidos para haver 
efetividade na assistência ao pré-natal.
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5 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA À GESTANTE

Karlinne Maria Martins Duarte  

O objetivo deste capítulo é descrever as principais ações da 

Odontologia durante o pré-natal.

A recomendação mais atual do Ministério da Saúde é que todas 

as gestantes deverão ser encaminhadas para avaliação odontológica, pelo 

menos uma vez, durante a gestação. Desse modo, toda a equipe de saúde 

necessita estar atenta às queixas odontológicas; e a equipe de saúde bucal 

deve atuar de forma a garantir a integralidade do cuidado durante o pré-

natal e o puerpério.

5.1 Alterações gestacionais de interesse para a Odontologia

 A gestação traz mudanças psicológicas e orgânicas para a 

mulher, como as alterações hormonais (estrogênio e progesterona), que 

influenciam no fluxo salivar (xerostomia) e na composição da saliva, que 

incluem diminuição de sódio, aumento nos níveis de potássio, além disso 

proteínas e estrógenos levam à queda de pH, reduzindo sua capacidade 

tampão, favorecendo o crescimento de alguns micro-organismos, como o 

Streptococcus sp (BRASIL, 2013).

 A doença cárie é uma das principais alterações bucais relatadas, 

no entanto, esta patologia não é predisposta pela gestação em si, mas 

sim dependente de alterações alimentares (aumento do consumo de 

carboidratos) e de hábitos de higiene, provavelmente influenciados pela 

hipersecreção das glândulas salivares que levam a náuseas e vômitos 

(BRASIL, 2013).

 Possobon e Mialhe (2009) apontam fatores fisiológicos e 

comportamentais relacionados à presença de cárie na gestação. Associa-

se o aumento da frequência na ingestão de alimentos à redução da 

qualidade na higiene oral e diminuição da capacidade tampão salivar 
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com consequente alteração de pH bucal, predispondo a gestante ao 

desenvolvimento de lesões de cárie (POSSONE; MIALHE, 2009).

 A doença periodontal é outra patologia preocupante na gestação; 

uma revisão sistemática aponta que a doença periodontal pode ser um dos 

fatores de risco possíveis para prematuros de baixo nascimento infantil de 

peso. No entanto, estudos mais precisos com ensaio clínico randomizado 

com período de acompanhamento suficientes devem ser feitos para 

confirmar a associação (TESHOME; YITAYEH, 2016).

 A prevalência da doença periodontal varia de 35% a 100% das 

mulheres gestantes (a depender da população estudada) levando alguns 

autores a considerarem normal o sangramento gengival.  Ela também está 

relacionada ao aumento dos níveis hormonais (progesterona e estrógeno) 

que exacerbam a resposta inflamatória ao biofilme dental (ARMITAGE, 

1999).

IMPORTANTE!

Lembre-se que esses problemas podem ser evitados com um 
acompanhamento da gestante, e a manutenção de bons hábitos de 
saúde bucal.

5.2 O pré-natal odontológico

“Embora a maternidade seja a mais importante de todas as 
profissões, exigindo maior conhecimento do que qualquer 
outra área humana, jamais se deu importância ao preparo 
para essa função.” Elizabeth Cady Stanton.

 A declaração acima nos faz refletir sobre a importância 

de reconhecer a gestação como um período de preparação para a 

maternidade, no qual há inúmeras mudanças no corpo e na mente de uma 

mulher, bem como sobre os cuidados que devem ser tomados a fim de 

garantir a integralidade da assistência à saúde.

 A I Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada em 1986, 
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enfatiza a saúde bucal como parte integrante e inseparável da saúde 

geral do indivíduo, estando diretamente relacionada com as condições de 

alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, 

liberdade, acesso à terra e posse dela, acesso aos serviços de saúde e à 

informação (BRASIL, 1986).

 Nesse sentido, atualmente a recomendação do Ministério da 

Saúde é encaminhar todas as gestantes para avaliação odontológica, pelo 

menos uma vez, durante a gestação (BRASIL, 2016a). 

 Na prática, essa é uma realidade ainda distante, considerando 

que ainda há dificuldades de acesso da população ao profissional, tanto 

na esfera particular como pública (REIS et al., 2010). 

 A prevenção dos problemas odontológicos em gestantes é 

também responsabilidade da Atenção Básica (AB) com atividades a 

serem executadas por todas as equipes que a 

compõem, sendo que ainda no ano de 2001, a 

NOAS já a apontava como responsabilidades e 

ações estratégicas mínimas de Atenção Básica 

(BRASIL, 2001). Segundo o Ministério da Saúde, 

todo serviço de saúde deve estabelecer, como 

rotina, a busca ativa das gestantes de sua 

área de abrangência, incluindo-as no grupo operativo e no pré-natal. Os 

profissionais de saúde bucal devem trabalhar de forma integrada com os 

demais profissionais da equipe de saúde e, no que diz respeito à gestante, 

trabalhar em constante interação com os profissionais responsáveis pelo 

seu atendimento (BRASIL, 2008).

 No entanto, a gravidez ainda é cercada de medos e fantasias, até 

mesmo por parte dos profissionais que acompanham a futura mamãe. É 

importante que as gestantes sejam ouvidas sobre os problemas, crenças 

e tabus, cabendo à equipe respeitá-las e respondê-las de forma clara, 

mostrando as mudanças que ocorrem na boca durante a gravidez.

A  saúde do bebê começa pela boca da 
sua Mãe - Pré Natal Odontológico é 

fundamental!
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5.2.1 A consulta odontológica para gestantes

 O primeiro trimestre é o período 
de formação do feto e diferenciação 
orgânica. É nessa fase que ocorre a 
maioria dos abortos e quando existe o 
maior risco de malformação pelo uso de 
alguns medicamentos. Talvez por esses 
motivos, muitos profissionais se omitam 

de realizar os tratamentos necessários, mesmo as urgências, durante todo 
o período gestacional, colaborando para a perpetuação de um mito. 
 A figura 1 mostra alguns relatos de mulheres gestantes que 
fizeram parte da pesquisa de Bastiani et al. (2010) sobre a conduta do 
dentista quando procurado para o atendimento odontológico.

Figura 1 - Gráfico da conduta do dentista quando procurado pelas gestantes para o 
atendimento odontológico (%).

Fonte: BASTIANI, C. et al.  Conhecimento das gestantes sobre alterações bucais e 
tratamento odontológico durante a gravidez. Odontol. Clín.Cient., Recife, v. 9, n. 
2, p. 155-160, abr./jun. 2010.

53%31%

16%

Fez tratamento e orientou 
sobre saúde bucal.
Fez tratamento mas não
orientou sobre saúde bucal.

Não quis fazer o tratamento.
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 Durante o primeiro trimestre, também ocorrem os episódios 
de náusea e vômito e que dificultam o atendimento odontológico. No 
terceiro trimestre, aumenta a frequência urinária, pode ocorrer edema 
das pernas e hipotensão postural. Fazendo assim, o segundo trimestre 
o momento mais oportuno para o atendimento odontológico. Em sua 
pesquisa, Bastiani et al. (2010) também cita alguns motivos pelos quais as 
gestantes procuram o dentista durante a gestação.

Figura 2 - Gráfico dos motivos que levam as gestantes a procurarem o dentista durante a 
gestação. 

Fonte: BASTIANI, C. et al.  Conhecimento das gestantes sobre alterações bucais e 
tratamento odontológico durante a gravidez. Odontol. Clín.Cient., Recife, v. 9, n. 
2, p. 155-160, abr./jun. 2010.

 

 É importante ressaltar que o tratamento de urgência deve ser 
realizado em qualquer momento da gestação, pois a manutenção de 
infecções odontológicas é mais prejudicial para o bebê que o tratamento 
instituído.
 Como demonstrado no gráfico anterior, a maioria das gestantes 
só procura o tratamento odontológico nos episódios de dor ou outras 
urgências, por diversos medos e crendices. É dever da equipe de saúde 
esclarecer os mitos e verdades sobre o atendimento odontológico das 

53%
38%

9%

Prevenção.

Dor/Tratamento de urgência.

Motivos diversos.
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gestantes, sem desrespeitar a cultura das mães, passada de geração a 
geração. 
 Veja na figura 3 alguns mitos e verdades sobre o atendimento 
odontológico na gestação. 

Figura 3 - Mitos e verdades sobre o atendimento odontológico das gestantes.

Fonte: Adaptado de: DUARTE, K.M.M. Saúde da mulher: questões da prática 
assistencial para dentistas. São Luís, 2013.

MITOS VERDADES
“A gestação não é um fator 

pré-determinante de doenças 
bucais. As cáries estão 

associadas às mudanças de 
hábitos alimentares e de 
higiene e a gengivite está 

associada à presença de placa 
(BASTIANI et al., 2010; BRASIL, 

2008; SILVA et et al., 2006).”

“As radiografias, caso necessário, 
podem ser feitas a qualquer 

momento da gestação, desde que 
tomadas as medidas de proteção, 
como uso de filme ultrarrápido e 

avental de chumbo. Seria 
necessária uma exposição de 

cinco rads para provocar 
má-formação ou aborto e as 

tomadas intrabucais equivalem a 
0,01 milirads, menos que a 
radiação cósmica adquirida 

diariamente (BASTIANI et al., 
2010).”

“O uso de antibióticos não está 
contraindicado. Devemos evitar a 
administração de tetraciclina ou 
seus derivados para gestantes e 
bebês, principalmente durante o 
primeiro ano de vida, pois podem 
manchar tanto os dentes decíduos

quanto os permantes (SILVA et
al., 2006).”

“O atendimento odontológico deve 
ser seguro e confortável para as 

gestantes, logo, o uso de anestésico 
garante um atendimento sem dor e
sem traumas e o vasoconstrictor dá 

mais segurança ao anestésico, à 
medida que prolonga o seu efeito 

sem a necessidade de novas 
injeções durante o atendimento, o 

que acarretaria maior concentração 
de anestésico na corrente 

sanguínea. O anestésico de escolha 
é a Lidocaína 2% com Adrenalina 
1:100.000 (BASTIANI et al., 2010;

 SILVA et al., 2006).”

“Cada gravidez, um dente.”

“Grávidas não podem se 
submeter ao exame

radiográfico, pois os raios-x 
podem afetar o 

desenvolvimento fetal.”

“Grávidas não podem  receber 
anestesia local, principalmente 

com vasoconstrictor.”

“Antibióticos enfraquecem os 
dentes.”
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 A caderneta da gestante atual traz um espaço reservado à 
consulta odontológica da gestante, como podemos observar na figura 4:

Figura 4 - Caderneta da gestante – consulta odontológica.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta da Gestante. 3. ed. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016b. Disponível em: <http://www.
cosemsrn.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Caderneta-Gest-Internet.
pdf>.

CONSULTA ODONTOLÓGICA

* – Mancha branca ativa
O – Mancha branca inativa
A – Ausente
Ae – Abrasão/erosão
Am – Amálgama

Ca – Lesão cavitada ativa
Ci – Lesão cavitada inativa
E – Extraído
H – Hígido
M – Restauração metálica

PF – Prótese fixa
RE – Restauração estética
SP – Selamento provisório
T – Traumatismo
X – Extração indicada

18 17 16 15 14 13 12 11

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

21 22 23 24 25 26 27 28

Legenda

Data Dente Procedimentos Realizados Ass. CD

Presença de gengivite/periodontite

Tratamento realizado (para o cirurgião-dentista) 

Necessidade de encaminhamento para referência (para o cirurgião-dentista)  

Plano de tratamento (por consulta):
RX odontológico: pode ser realizado no segundo trimestre, desde que a gestante utilize avental de chumbo.

NÃO SIM data       /       /

Especialidade Tratamento necessário Encaminhamento Retorno Plano cuidado (contrarrefer.)

      /       /

      /       /

      /       /

      /       /

/    /

/    /

/    /

/    /
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 Note que quando houver necessidade de encaminhamento 
para algum serviço de referência há também um espaço reservado para 
sistematizar o plano de cuidados que deverá ser realizado em parceria 
com a equipe de saúde bucal.

5.2.2 Uso de medicamentos na gravidez

 O uso de prilocaína deve ser evitado, pois altas doses desse 
sal anestésico pode levar à metemoglobinemia, distúrbio hematológico 
no qual a hemoglobina se transforma em metemoglobina, através da 
oxidação, tornando-se incapaz de carrear o oxigênio. O vasoconstrictor 
felipressina também deve ser evitado, pois em altas doses diminui a 
circulação placentária, dificulta a fixação do embrião e provoca contrações 
uterinas (SILVA et al., 2006).
 O acetaminofeno ou paracetamol é o analgésico de escolha 
durante a gravidez (SILVA et al., 2006). O Food and Drug Administration 
(FDA) recomenda os fármacos das categorias A e B para serem usados com 
cautela em gestantes, C e D prescritos somente quando houver extrema 
necessidade e de uso proibido os de categoria X.

Quadro 1 - Categorias de risco de uso de medicamentos na gravidez – FDA.

Categoria Descrição

A
A categoria A se refere a medicamentos e substâncias para as 
quais os estudos controlados em mulheres não têm mostrado 
risco para o feto durante o primeiro trimestre, não havendo 
nenhuma evidência de risco em trimestres posteriores, sendo 
bastante remota a possibilidade de dano fetal.

B

Na categoria B, os estudos realizados em animais não 
demonstraram risco fetal, mas não há estudos controlados em 
mulheres ou animais grávidos que mostrem efeitos adversos (que 
não seja uma diminuição na fertilidade), não sendo confirmado 
em estudos controlados em mulheres no primeiro trimestre 
(e não há nenhuma evidência de um risco em trimestres 
posteriores). Também se aplica aos medicamentos nos quais os 
estudos em animais mostraram efeitos adversos sobre o feto, 
mas os estudos controlados em humanos não demostraram 
riscos para o feto. 
Podemos considerar os medicamentos e substâncias incluídas 
nessa categoria como de prescrição com cautela.
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C

Os estudos em animais têm demonstrado que esses 
medicamentos podem exercer efeitos teratogênicos ou tóxico 
para os embriões, mas não há estudos controlados em mulheres 
ou não há estudos controlados disponíveis em animais nem em 
humanos. Este tipo de medicamento deve ser utilizado apenas 
se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto. 
Podemos considerar os medicamentos e substâncias incluídas 
nessa categoria como de prescrição com risco.

D

Na categoria D já existe evidência de risco para os fetos humanos, 
mas os benefícios em certas situações, como nas doenças graves 
ou em situações que põem em risco a vida, e para as quais não 
existe alternativa terapêutica – para os quais fármacos seguros 
não podem ser utilizados ou são ineficazes – podem justificar seu 
uso durante a gravidez, apesar dos riscos. Podemos considerar os 
medicamentos e substâncias incluídas nessa categoria como de 
prescrição com alto risco.

X
Na categoria X, os estudos em animais ou humanos têm 
demonstrado que o medicamento causa anormalidades fetais 
ou há evidências de risco fetal baseadas em experiências 
em humanos ou ambos. O risco supera claramente qualquer 
possível benefício. Os medicamentos e substâncias dessa classe 
são contraindicados em mulheres gestantes e são considerados 
como de prescrição com perigo (contraindicada).

Fonte: Adaptado de: MONTEIRO, M. P. (Coord.) Informações para o uso de 
medicamentos na gravidez e lactação. Fortaleza, CE: Grupo de Prevenção ao 
Uso Indevido de Medicamentos, 2008. Disponível em: <http://www.gpuim.ufc.
br/manuais/Manual_Aleitamento.pdf>. 

 Além dessa classificação existe a aprovada pelo Australian 
Drug Evaluation Committee (ADEC) em 1989 e a categorização Thomson 
Pregnancy Risk Category, derivada de revisão clínica de literatura primária 
publicada, mas independente daquela do FDA ou da ADEC, ambas menos 
divulgadas (MONTEIRO, 2008). 
 Poucos medicamentos têm seu uso 
proibido na lactação, entretanto recomenda-
se o uso nas menores doses cabíveis, maior 
espaçamento entre doses, menor duração de 
tratamento e ingestão de medicamentos logo 
após o término da mamada, para que o pico 
sérico materno ocorra no período em que a 
criança não esteja sendo amamentada. 



Cadernos de Saúde da Família

104

 O atendimento odontológico deve dar ênfase à promoção de 
saúde e prevenção dos problemas odontológicos. A técnica de adequação 
do meio bucal e o controle de placa são boas condutas odontológicas 
preventivas e podem ser realizadas, garantindo conforto à gestante e a 
continuidade do tratamento após a gravidez. 
 Durante o atendimento, o Ministério da Saúde recomenda que 
se realize a avaliação geral da gestante. É importante que os seguintes 
aspectos sejam observados em cada período de gravidez (BRASIL, 2006).

• As urgências devem ser atendidas, observando-se os cuidados 
indicados em cada período da gestação. 

• Alguns cuidados devem ser tomados, como sessões curtas, 
para evitar o estresse e a hipoglicemia, e consultas no período 
da tarde, pois as grávidas sentem mais náusea no período 
matutino.

• Para prevenir a síndrome da hipotensão postural, o dentista 
pode colocar uma almofada para elevar o lado direito do 
quadril, evitando a compressão da veia cava inferior pelo 
útero.

 
 O Manual Técnico para Gestação de Alto Risco, do Ministério da 
Saúde, traz a seguinte recomendação quanto ao atendimento odontológico 
a gestantes:

Em qualquer fase do período gestacional, a grávida poderá 
ser tratada pelo cirurgião-dentista. Aquelas cuja gravidez tem 
curso normal, bom prognóstico e cujo tratamento envolve 
apenas a prevenção, profilaxia e restaurações simples, 
deverão ser atendidas na unidade básica de saúde (UBS), pois 
o tratamento não oferece riscos a ela ou ao bebê. As gestantes 
com alterações sistêmicas não controladas, como diabetes 
ou outras condições que implicam risco maior, deverão ser 
encaminhadas para centros de atendimentos especializados 
em Odontologia, a exemplo dos centros de especialidades 
odontológicas (CEO), para receber o atendimento necessário 
e adequado, de acordo com sua fase gestacional. O 
profissional dentista da unidade básica de saúde vai continuar 
acompanhando essa gestante nas consultas de pré-natal de 
rotina (BRASIL, 2010, p. 25).
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PARA SABER MAIS!

Leia a publicação “Informações para o Uso de Medicamentos 
na Gravidez e Lactação” para aprender um pouco mais sobre o 
assunto. 

5.2.3 Orientações multiprofissionais de saúde bucal da gestante

 A participação do cirurgião-dentista no pré-natal ainda é incipiente, 

embora seja uma das prioridades da atenção básica. A baixa percepção 

de necessidade, de valorização da saúde bucal, a associação de gestação 

à dor – “cada filho, um dente”, as crenças e mitos, são barreiras que se 

interpõem ao atendimento odontológico durante a gravidez (NOGUEIRA et 

al., 2012). Para contornar essa situação, é fundamental que se estabeleça 

uma relação íntima e de confiança do binômio usuário/dentista, criando 

um intercâmbio de informações a fim de desenvolver um atendimento de 

qualidade para a mamãe e o bebê. 

 Na pesquisa realizada por Bastiani et al. (2010) em Maringá (PR) 

com grávidas atendidas pela rede privada e em unidades básicas de saúde, 

ao fazer referência às informações recebidas sobre os cuidados com a 

saúde bucal durante a gestação, a figura 5 mostra o seguinte resultado: 

Figura 5 - Gráfico do relato das gestantes sobre quem foram os responsáveis pelas 
informações sobre saúde bucal (%).

Fonte: Adaptado de: BASTIANI, C. et al. Conhecimento das gestantes sobre alterações 
bucais e tratamento odontológico durante a gravidez. Odontol. Clín.-Cient., 
Recife, v. 9, n. 2, p. 155-160, abr./jun. 2010.

67%

21%

8%

3%

1%

Dentista
Amigos

Não receberam orientações
Médico ginecologista
Revista

http://www.gpuim.ufc.br/manuais/Manual_Aleitamento.pdf
http://www.gpuim.ufc.br/manuais/Manual_Aleitamento.pdf
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 Em 1997 uma pesquisa realizada por Menolli e Frossard, na cidade 

de Londrina – PR, mostrou que dos médicos que davam orientações em  

relação à saúde bucal das gestantes, apenas 8,2% indicavam a ida regular ao 

cirurgião-dentista e 21,3% recomendavam a visita somente quando estas 

achassem necessário. Já em 2015 o estudo de Melo, Soares, Silva mostra 

uma mudança nesse contexto, não tão expressiva já que apenas 13,3% 

das gestantes receberam orientações relacionadas ao acompanhamento 

odontológico por médicos ou enfermeiros, enquanto orientações sobre 

vacinação e cartão da gestante foram fornecidas em mais de 96% dos 

casos. Esse resultado sugere que o acompanhamento odontológico vem 

sendo negligenciado no pré-natal, pela própria equipe multiprofissional.   

 Além disso, outro estudo publicado em 2015 e realizado na cidade 

de Piracicaba – SP, que avaliou conhecimentos de agentes comunitários 

de saúde (ACS) sobre o processo saúde/doença bucal, concluiu que os 

conhecimentos sobre processo saúde/doença bucal dos ACS vinculados à 

USF com ESB são melhores quando comparados aos ACS vinculados à USF 

sem ESB (GOUVÊA, et al. 2015). 

 Gouvêa et al. (2015) aponta a necessidade de o cirurgião-dentista 

estreitar laços com o grupo de ACS. A reunião de equipe semanal, que faz 

parte da gestão da unidade de Saúde da Família, pode ser um importante 

momento para formação continuada e planejamento de aprendizagem em 

saúde bucal dos ACS, mas para isso o cirurgião-dentista deve ser agente 

formador e disseminador de saúde bucal, com enfoque em programas 

sociais, qualquer que seja sua especialidade (GOUVÊA et al., 2015).

 Nesse contexto, é de grande importância o diálogo entre os 

profissionais da equipe de saúde para garantir a integralidade dos cuidados 

dispensados às gestantes, o que pode acontecer durante as reuniões da 

equipe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A inclusão do cuidado em saúde bucal no pré-natal é fundamental 

para integralidade do cuidado à gestante.

 Doenças bucais durante a gestação podem se tornar um fator de 

risco potencial para desfechos como: baixo peso ao nascer e prematuridade. 

Desse modo, é importante que o cirurgião-dentista esteja cada vez mais 

integrado às equipes de Atenção Básica, atuando de forma efetiva nas 

ações de planejamento, promoção e prevenção em saúde.
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6 PROMOÇÃO EM SAÚDE DA MULHER: AÇÕES ESPECÍFICAS 
PARA RASTREAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E  

      AGRAVOS

Ana Carolina U. R. Fernandes
 Regimarina Soares Reis

O objetivo deste capítulo é apontar ações específicas em saúde da 

mulher em diversos ciclos de vida. Será discutido planejamento familiar, 

climatério e menopausa, o rastreamento do câncer do colo do útero e 

mama, DSTs, HIV/Aids e violência contra a mulher.

6.1 Planejamento familiar

 O planejamento reprodutivo, ou familiar, designa um conjunto 

de ações de regulação de fecundidade 

que podem ajudar as pessoas a prever 

e controlar a geração e o nascimento 

de filhos. As ações do planejamento são 

definidas e amparadas pela Lei n° 9.263/1996 (BRASIL, 2011).

 As ações de planejamento reprodutivo são voltadas 

prioritariamente para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos 

dos indivíduos, baseando-se em ações clínicas, preventivas, educativas, 

oferta de informações e dos meios, métodos e técnicas para regulação 

da fecundidade. E deve-se incluir e valorizar a participação masculina, 

promovendo o seu efetivo envolvimento nas ações considerando sua 

corresponsabilidade nas questões referentes à saúde sexual e reprodutiva 

(BRASIL, 2013a). 

 No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada 

em 2007 e envolve oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos 

e também a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na rede 

“Farmácia Popular”. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
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feita em 2013, 61,1% da mulheres brasileiras entre 18 e 49 anos usam 

métodos para evitar a gravidez (BRASIL, 2013b). 

 No que diz respeito à assistência à anticoncepção, as ações 

dos profissionais devem ser integradas e abranger aspectos integrais da 

assistência à mulher, desenvolvendo, fundamentalmente:

Figura 1 - Aspectos a serem considerados na anticoncepção.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf>. 

 A OMS define os critérios de elegibilidade dos métodos 

anticoncepcionais que permitem escolher com segurança aqueles mais 

adequados para cada pessoa, conforme podemos observar nos quadros 1 

e 2.

Quadro 1 - Categorias da OMS para os critérios de elegibilidade de métodos contraceptivos.

CATEGORIA  AVALIAÇÃO CLÍNICA PODE SER
USADO?

Categoria 1 Pode ser usado em qualquer circunstância.
SIM

Categoria 2 Uso permitido, em geral.

Categoria 3

O uso geralmente não é recomendado. 
Exceção feita para quando outros métodos 
indicados não estejam disponíveis ou não 
sejam aceitáveis.

NÃO

Categoria 4 Não deve ser usado (risco inaceitável).

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.
pdf>.

AÇÕES EDUCATIVAS 

Devem objetivar oferecer 
conhecimentos indispensáveis 
para a escolha e posterior 
utilização do método anticon-
cepcional mais apropriado, 
assim como fomentar questio-
namentos e re�exões sobre os 
temas relacionados com a práti-
ca da anticoncepção. 

AÇÕES DE 
ACONSELHAMENTO 

Identi�cação e acolhimento da 
demanda do sujeito ou casal 
em relação a imprecisões, 
ansiedades, receios e a�ições 
relacionadas às questões de 
planejamento familiar, além de 
avaliação de risco individual ou 
do casal para a infecção pelo 
HIV e outras DSTs.

AÇÕES CLÍNICAS 

Anamnese; exame físico geral 
e ginecológico, com especial 
atenção para a orientação do 
autoexame de mamas e 
levantamento de data da 
última colpocitologia oncóti-
ca para analisar a necessidade 
de realização da coleta ou 
encaminhamento para tal, 
além de análise da opção e 
prescrição do método 
anticoncepcional.
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CONDIÇÃO ATUAL
ANTICONCEP-

CIONAL
ORAL*

ANTICONCEPCIONAL
INJETÁVEL

MINIPÍLULA DIU DE
COBRE

 MÉTODOS DE
BARREIRA**Combinado

(mensal)
Progestágeno

(trimestral)

Idade < 40 anos 1 1 1 1 1
A: 2 1

Idade ≥ 40 anos 2 2 2 1 1 1

Gravidez B B C C 4

Não aplicável
(preservativo 

deve
ser utilizado pela
dupla proteção)

Amamentação:
menos de 6 sem do 
parto

4 4 3 3 D: 1
E: 3

1
(diafragma não
aplicável se ≤

6 semanas pós-
parto)

Amamentação: 6 sem 
a 6 meses do parto 3 3 1 1 1 1

Amamentação: mais 
de 6 meses do parto 2 2 1 1 1 1

Obesidade 2 2 1 1 1 1

IST (exceto HIV e
hepatite) 1 1 1 1 F: 4

G: 2 1

Fumo: <35 anos 2 2 1 1 1 1

Fumo: ≥ 35 anos; ≤ 15 
cigarros/dia 3 3 1 1 1 1

Fumo: ≥ 35 anos; > 15 
cigarros/dia 4 4 1 1 1 1

HAS sem
acompanhamento 3 3 2 2 1

Não aplicável
(não é necessário
para a segurança

do método o
acompanha-

mento
da HAS)

HAS controlada em 
acompanhamento 3 3 2 1 1 1

HAS: PAS 140-159 e 
PAD 90-99 mmHg 3 3 2 1 1 1

Quadro 2 - Critérios de elegibilidade da OMS de contraceptivos por condição clínica.
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CONDIÇÃO ATUAL
ANTICONCEP-

CIONAL
ORAL*

ANTICONCEPCIONAL
INJETÁVEL

MINIPÍLULA DIU DE
COBRE

 MÉTODOS DE
BARREIRA**Combinado

(mensal)
Progestágeno

(trimestral)
HAS com PAS>160 e
PAD ≥ 100 mmHg 4 4 3 2 1 1

HAS + portadora de 
doença vascular 4 4 3 2 1 1

História atual de TEP/
TVP 4 4 3 3 1 1

Histórico TEP/
TVP + uso atual de 
anticoagulante oral

4 4 2 2 1 1

História prévia de 
TEP/TVP 4 4 2 2 1 1

Isquemia cardíaca
(prévia ou atual) 4 4 3

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

1 1

AVC (prévio ou atual) 4 4 3

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

1 1

Dislipidemias 2/3 2/3 2 2 1

Diabetes há mais
de 20 anos OU com 
doença vascular
(nefro, retino ou
neuropatias)

3/4 3/4 3 2 1 1

Enxaqueca sem aura 
(<35 anos)

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

2 (introdução
do método)

3 (manutenção
do método)

2

1 (introdução
do método)

2
(manutenção
do método)

1 1

Enxaqueca sem aura 
(≥ 35 anos)

3 (introdução
do método)

4
(manutenção
do método)

3 (introdução
do método)

4 (manutenção
do método)

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

1 1

Enxaqueca com aura 4 (introdução
do método)

4 (introdução
do método)

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)

1 1
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CONDIÇÃO ATUAL
ANTICONCEP-

CIONAL
ORAL*

ANTICONCEPCIONAL
INJETÁVEL

MINIPÍLULA DIU DE
COBRE

 MÉTODOS DE
BARREIRA**Combinado

(mensal)
Progestágeno

(trimestral)
Câncer (CA) de mama 
atual 4 4 4 4 1

Histórico de CA de 
mama – ausência de
evidência por 5 anos

3 3 3 3 1

Uso atual de
anticonvulsivantes** 3 2 1 3 1

Legenda:
A – O DIU de cobre é categoria 2 para mulheres com idade menor ou igual a 20 anos pelo maior risco de expulsão 
(maior índice de nuliparidade) e por ser faixa etária considerada de maior risco para contrair IST.
B – Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos quando 
usados acidentalmente durante a gravidez.
C – Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos 
quando usados acidentalmente durante a gravidez, mas ainda não está definida a relação entre o uso do acetato de 
medroxiprogesterona na gravidez e os efeitos sobre o feto.
D – O DIU de cobre é categoria 1 se: a) For introduzido em menos de 48 horas do parto, com ou sem aleitamento, desde 
que não haja infecção puerperal (cat. 4); b) For introduzido após quatro semanas do parto.
E – O DIU de cobre é categoria 3 se introduzido entre 48 horas e quatro semanas após o parto.
F – Categoria 4 para colocação de DIU de cobre em casos de DIP atual, cervicite purulenta, clamídia ou gonorreia.
G – Em quaisquer casos, inclusive DIP atual, o DIU de cobre é categoria 2, se o caso for continuação do método (usuária 
desenvolveu a condição durante sua utilização), ou se forem outras IST que não as listadas na letra.
Notas:
* Anticoncepcionais com dose menor ou igual a 35 mcg de etinilestradiol.
** Diafragma, preservativo masculino, feminino e espermicida.
*** Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, topiramato, oxcarbazepina, barbitúricos, primidona. Não entra 
nessa lista o ácido valproico.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016a. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.
pdf>.

 É importante atentar para as ações de planejamento reprodutivo 

das mulheres lésbicas e bissexuais, pois o desejo ou o direito à maternidade 

precisa ser garantido, considerando que técnicas de reprodução assistida 

como a inseminação artificial e a fertilização in vitro estão disponíveis pelo 

SUS, independentemente do diagnóstico de infertilidade (BRASIL, 2016a).

 Em relação à assistência à infertilidade conjugal, o apoio e 

orientação para casais com dificuldade para engravidar após um a dois 

anos de vida sexual sem proteção contraceptiva também é uma atividade 
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do programa de planejamento familiar. Todavia, o médico da equipe 

poderá proceder à propedêutica inicial e tratamento de casos menos 

complexos e orientar sobre os centros especializados.

6.2 Climatério e menopausa

 O climatério é definido pela OMS 

como uma fase biológica da vida e não um 

processo patológico, que compreende a 

transição entre o período reprodutivo e o 

não reprodutivo da vida da mulher. É uma 

fase biológica e um período de mudanças 

psicossociais, de ordem afetiva, sexual, 

familiar, ocupacional, que podem afetar a 

forma como ela vive o climatério. A menopausa é um marco dessa fase, 

correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois 

de passados 12 meses da sua ocorrência, e acontece geralmente em torno 

dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL, 2016a).

 Pela história, múltiplas condições físicas e mentais foram 

atribuídas à menopausa. A crença de que distúrbios do comportamento 

estavam relacionados com as manifestações do trato reprodutivo, embora 

muito antiga, persistiu em nossos tempos. Dados atuais têm mostrado 

que o aumento dos sintomas e problemas da mulher nesse período reflete 

circunstâncias sociais e pessoais e não somente eventos endócrinos do 

climatério e menopausa. 

 Um serviço de planejamento familiar deve estar fundamentado 

em: práticas educativas permeando as ações de saúde, garantia de acesso 

aos usuários, equipe profissional multidisciplinar envolvida (enfermeiros, 

médicos, odontologistas, assistentes sociais, psicólogos etc.), livre 

escolha do método contraceptivo, disponibilidade contínua dos métodos 

contraceptivos cientificamente aceitos, consultas e acompanhamento 

médico para os usuários e assistência nos casos de infertilidade conjugal.
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 Os profissionais de saúde devem cuidar para que haja a maior 

efetividade possível. Os serviços de saúde precisam adotar estratégias que 

evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção às mulheres no 

climatério. Isto é, evitar ocasiões em que as mulheres entram em contato 

com os serviços e não recebem orientações ou ações de promoção, 

prevenção e ou recuperação, de acordo com o perfil epidemiológico desse 

grupo populacional.

 De acordo com Brasil (2008), a Atenção Integral à Saúde da 

Mulher no climatério ofertada pela equipe deve atender e promover:

Quadro 3 - Promoção da Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Atenção Humanizada e Ética

Respeitar aspectos psicossociais.

Considerar aspectos sobre a sexualidade (alterações orgânicas e resposta sexual).

Compreensão da fisiologia e manifestações clínicas a curto, médio e longo prazo.

Abordagem clínica apropriada (anamnese, exame físico, terapia hormonal e exames 
laboratoriais e complementares).

Práticas de promoção da saúde e medidas preventivas (alimentação e nutrição, 
prevenção do câncer, estímulo à atividade física, combate ao tabagismo e álcool, 

violência doméstica e sexual, saúde bucal, autocuidado, entre outras).
Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Atenção à Mulher no 

Climatério. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008.

 Recomenda-se a abordagem humanizada dessas mulheres, 

com o mínimo de intervenção e uso de tecnologias duras, uma vez que 

o diagnóstico do climatério é essencialmente clínico e a maior parte das 

manifestações pode e deve ser intervinda com hábitos de vida saudáveis, 

medidas comportamentais e autocuidado (BRASIL, 2016a).
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 Veja no quadro 4 as principais queixas associadas ao climatério.

Quadro 4 - Queixas mais frequentes no climatério.

Manifestações transitórias

● Menstruais: o intervalo entre as menstruações pode 
diminuir ou pode estar aumentado; as menstruações 
podem ser abundantes e com maior duração.
● Neurogênicas: ondas de calor (fogachos), sudorese, 
calafrios, palpitações, cefaleia, tonturas, parestesias, 
insônia, perda da memória e fadiga.
● Psicogênicas: diminuição da autoestima, irritabilida-
de, labilidade afetiva, sintomas depressivos, dificulda-
de de concentração e memória, dificuldades sexuais e 
insônia.
Atenção: tais queixas, assim como a diminuição do de-
sejo sexual, rejeição do parceiro e outras relacionadas 
à sexualidade são comuns nesse período, não devendo 
ser entendidas e abordadas apenas como decorrentes 
das mudanças biológicas (hormonais) no período do 
climatério; deve-se realizar abordagem ampliada da 
mulher, sua família e rede social, abordando aspectos 
biopsicossociais.

Alterações não transitórias

● Urogenitais: mucosa mais delgada, propiciando pro-
lapsos genitais, ressecamento e sangramento vaginal, 
dispareunia, disúria, aumento da frequência e urgência 
miccional.
● Metabolismo lipídico: a mudança dos níveis de es-
trogênio na pós-menopausa é considerada como fator 
relevante na etiopatogenia da doença cardiovascular
e das doenças cerebrovasculares isquêmicas; é comum 
haver aumento das frações LDL e TG e redução da HDL.
● Metabolismo ósseo: há mudanças no metabolismo 
ósseo, variáveis de acordo com características genéti-
cas, composição corporal, estilo de vida, hábitos (como 
tabagismo e sedentarismo) e comorbidades. As mudan-
ças na massa e arquitetura ósseas costumam ser mais 
evidentes nas regiões da coluna e do colo do fêmur.
● Ganho de peso e modificação no padrão de distri-
buição de gordura corporal: tendência a acúmulo de 
gordura na região abdominal (padrão androide).
Atenção: a adoção de estilo de vida saudável, com prá-
tica regular de atividade física e alimentação adequada 
para as necessidades da pessoa, reduz essa manifesta-
ção.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016a. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.
pdf>.
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PARA SABER MAIS!

Leia mais sobre as opções terapêuticas para as mulheres 
no climatério e menopausa no “Manual de atenção à mulher 
no climatério e menopausa” e na “Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS” nos materiais abaixo:

• Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa. 
2008.
• Política Nacional de práticas integrativas e complementares 
no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2015.

6.3 Câncer do colo do útero e mama

 

 A estimativa do número de casos novos de câncer de colo do 

útero e mama esperado para o Brasil, em 2016, é apresentada abaixo 

(INCA, 2016).  

 As ações da Atenção Básica são diversas no controle dos cânceres 

do colo do útero e da mama. Perpassam desde o cadastro e identificação 

da população prioritária até o acompanhamento das usuárias em cuidados 

paliativos (BRASIL, 2013c).

 As ações de prevenção são fundamentais para aumentar a 

frequência e adesão das mulheres aos exames e para reforçar sinais e 

sintomas de alerta (BRASIL, 2013c).

 A prevenção do câncer cervicouterino está baseada no 

rastreamento da população feminina que apresenta probabilidade de ter 

lesões pré-cancerosas detectáveis pelos exames de detecção precoce, 

no diagnóstico exato do grau da lesão e no tratamento. Para isso, é 

Câncer do colo do útero – 16.340 casos

Câncer de mama – 57.960 casos novos

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
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fundamental: a coleta de citologia 

oncótica, atividade fundamental da ESF. 

As equipes devem cumprir as metas 

propostas pelo município e metas 

próprias de cobertura de realização do 

exame Papanicolau (BRASIL, 2013c). 

 Em relação ao combate ao 

câncer de mama, são essenciais para a ESF: 
• Orientação para o autoexame das mamas.
• Oportunizar o exame clínico das mamas.
• Estabelecer a definição de critérios e fluxos para encaminhar 

a mamografia.
• Consulta com mastologista, quando convenientes. 

 PARA SABER MAIS!

Leia o “Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres” 
(2016), para conhecer detalhadamente a conduta da equipe 
multiprofissional na prevenção dos cânceres do colo do útero e 
mama na Atenção Básica.

6.4 DSTs e HIV/AIDS

 

 As doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) estão entre 

os problemas de saúde pública 

mais frequentes, sendo atualmente 

consideradas como principal fator 

facilitador da transmissão sexual do HIV.

 A ocorrência das doenças 

sexualmente transmissíveis e da 

infecção pelo HIV acarreta em grandes consequências para o exercício da 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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sexualidade e da reprodução e produz muitos desafios e desdobramentos 

para a área da saúde reprodutiva e sexual (BRASIL, 2010).

 Algumas DSTs, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, 

podem evoluir para complicações graves e até mesmo para a morte. 

Embora não haja ainda a cura para a infecção pelo HIV, é possível controlar 

essa infecção por meio de ações que promovem a prevenção primária e 

pelo diagnóstico precoce e terapia adequada da pessoa portadora. A Aids 

hoje atinge a todos os grupos sociais, independentemente de classe, sexo, 

raça ou etnia, orientação sexual e faixa etária. Isso significa que estamos 

todos e todas vulneráveis ao HIV/Aids (BRASIL, 2006 a).

 Dessa forma, é fundamental estimular a prática da dupla 

proteção, com a prevenção simultânea das DSTs/HIV/Aids e da gravidez 

indesejada (BRASIL, 2010).

 Atualmente o Ministério da Saúde tem trabalhado constantemente 

no combate à sífilis adquirida, sífilis na gestação e congênita. A Portaria 

nº 2.012, de 19 de outubro de 2016, aprova o Manual Técnico para o 

Diagnóstico da Sífilis e dá outras providências (BRASIL, 2016b).

 Essa iniciativa tem o objetivo de ampliar o diagnóstico e introduzir 

novas metodologias e fluxos que permitam o diagnóstico precoce da sífilis, 

possibilitando o tratamento oportuno da doença, o qual é eficaz e está 

disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2016c). 

REFLETINDO!

Quais as barreiras para a prevenção das DSTs existentes na 
sua comunidade? Você deve pensar em questões sociais, perfil da 
população, acesso a serviços de saúde, atuação das equipes de 
Saúde da Família etc. 

PARA SABER MAIS!

O Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis foi elaborado 
com o intuito de ampliar as possibilidades de diagnóstico, além de 
orientar e subsidiar, especialmente, os profissionais de saúde na 
realização da testagem da sífilis (BRASIL, 2016c).
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6.5 Violência contra a mulher 

 

 O Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996, define a violência 

contra a mulher como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto na esfera pública como na privada” (BRASIL, 1994). 

 É um fenômeno mundial relacionado às concepções de gênero 

e à distribuição do poder dentro de cada grupo social (ANDRADE, 

2009). Constitui-se em uma das principais formas de violação dos 

direitos humanos, atingindo 

as mulheres em seus direitos à 

vida, à saúde e à integridade. 

Representa uma importante causa 

de morbimortalidade, em que cerca 

de 70% a 80% dos casos têm como 

agressor o parceiro com quem a 

mulher mantém relação afetiva. Cerca de 23% das mulheres brasileiras 

estão sujeitas à violência doméstica. Destas, 40% apresentam lesões 

corporais graves (OLIVEIRA; FONSECA, 2007; BRASIL, 2011). 

 No ano de 2006, entrou em vigor a Lei nº 11.340 - “Lei Maria 

da Penha”, - que representou um avanço no sistema jurídico do país ao 

incorporar a perspectiva de gênero e dos direitos humanos. A aprovação 

dessa lei significou a superação de paradigmas tradicionais do Direito ao 

dar mais ênfase à prevenção, assistência e proteção às mulheres e seus 

dependentes em situação de violência.

 Na Atenção Básica, as ações desenvolvidas para o cuidado em 

saúde deverão garantir os direitos sexuais na perspectiva da autonomia das 

mulheres sobre seu corpo. No primeiro contato da usuária, recomenda-

se que o profissional foque no acolhimento, mostrando-se sensível à 

dificuldade da mulher. Também deve atentar-se ao tempo particular que a 

mulher pode precisar para relatar as vivências de violência e à importância 

do vínculo (BRASIL, 2016a). Vejamos na figura 2 o fluxo de atenção às 

mulheres em situação de violência doméstica e/ou violência sexual.
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Figura 2 - Fluxo de atenção às mulheres em situação de violência doméstica e/ou violência 
sexual.

Fonte: Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: 
Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: < 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.
pdf>.

Manter cuidado integral e informar 
sobre atividades coletivas e individuais 

ofertadas pela unidade de
saúde/AB.

Equipe multiprofissional

Há sinais/indícios
de violência?

Há risco de vida
para os(as)

envolvidas(os) na
situação de
violência?

Os
sinais/indícios

são de violência
sexual?

Todo o intercurso
ocorreu sem uso de

preservativo?

Se violência sexual, a
exposição ao agressor

é contínua?

NÃO

SIM

NÃO SIM

Vale atentar para as especificidades das seguintes populações:
- Mulheres profissionais do sexo.
- Mulheres lésbicas, transexuais e transgêneros.
- Mulheres negras.
- Crianças, adolescentes e idosas.
- População feminina em situação de rua.
- População feminina em privação de liberdade e demais mulheres
institucionalizadas.
- População feminina usuária de substâncias psicoativas.
- População feminina com deficiência.
- Mulheres do campo, da floresta, de quilombos e de comunidades tradicionais.

• Realizar o atendimento independentemente
   da realização de boletim de ocorrência.
• Definir o tipo de violência.
• Preencher ficha de notificação de violência. 
• Identificar situações de vulnerabilidade
   presentes no caso e garantir a continuidade
   do cuidado em outros serviços por meio do
   encaminhamento qualificado.
• Acionar Conselho Tutelar e/ou Vara da
   Infância e da Juventude em situações de
   violência envolvendo menores de 18 anos.

Equipe multiprofissional

• Construir, junto com a mulher em situação de
   violência, plano de segurança (ver     
   quadro-síntese), conforme página 218 do 
   Protocolo Saúde das Mulheres.
• Monitorar a situação de saúde da mulher,
   agendando novo atendimento na unidade e
   respeitando caso ela não queira retornar. 
• Trabalhar quadro-síntese, conforme página 
   218 do Protocolo Saúde das Mulheres.  
   (Avaliação Global e Plano de Cuidados).

Equipe multiprofissional

SIM

SIMNÃO

NÃO SIM

• Trabalhar quadro-síntese,  conforme página 
   218 do Protocolo Saúde das Mulheres.   
   (Avaliação Global e Plano de Cuidados) e ação 
   interespecialidades médicas quando  
   necessário.
• Avaliar necessidade de profilaxia antitetânica. 
• Promover encaminhamento monitorado a 
   serviço de referência para atenção integral às 
   pessoas em situação de violência sexual 
   disponível na rede do SUS.

Equipe multiprofissional

• Se violência sexual: realizar exames     
   complementares. 

Enfermeiro(a)/médico(a)

• Realizar quimioprofilaxia.
Médico(a)

• Realizar anticoncepção de emergência, 
   exceto em mulheres que fazem uso de 
   método anticoncepcional de alta eficácia. Ver
   Planejamento Reprodutivo – quadro 5, 
   conforme página 165 do Protocolo Saúde das 
   Mulheres.

Enfermeiro(a)/médico(a)

• Realizar quimioprofilaxia.
• Realizar exames 
   complementares.
• Monitorar a situação de
   saúde da mulher, 
   agendando novo
   atendimento na unidade
   e respeitando caso ela não
   queira retornar.
• Trabalhar quadro-síntese, 
   conforme página 218 do 
   Protocolo Saúde das 
   Mulheres (Avaliação
   Global e Plano de 
   Cuidados).

Enfermeiro(a)/médico(a)

• Não realizar quimioprofilaxia.
• Realizar exames complementares.

   Enfermeiro(a)/médico(a)

Trabalhar conforme
quadro-síntese

(Avaliação Global e
Plano de Cuidados),

conforme página 218 do 
Protocolo Saúde das 

Mulheres.
Equipe multiprofissional

Não realizar
quimioprofilaxia e
anticoncepção de
emergência e dar

continuidade ao plano
de cuidados.

Enfermeiro(a)/médico(a)

ACOLHIMENTO COM ESCUTA QUALIFICADA
Equipe multiprofissional

Sinais de alerta
- Queixas vagas, inexplicáveis ou recorrentes.
- Distúrbios gastrointestinais.
- Sofrimento psíquico.
- Queixa de dores pélvicas e abdominais crônicas.
- Doenças sexualmente transmissíveis, principalmente em
crianças.
- Prurido ou sangramento vaginal.
- Evacuação dolorosa ou dor ao urinar.
- Problemas sexuais e perda de prazer na relação.
- Vaginismo (espasmos musculares nas paredes vaginais,
durante relação sexual).
- Presença de doenças pélvicas inflamatórias.
- Síndrome da imunodeficiência humana adquirida (Aids).
- Gravidez indesejada ou em menores de 14 anos.
- Entrada tardia no pré-natal.
- Parceiro(a) demasiadamente atento(a), controlador(a) e
que reage se for separado da mulher.
- Infecção urinária de repetição (sem causa secundária
encontrada).
- Síndrome do intestino irritável.
- Complicações em gestações anteriores, aborto de
repetição.
- Transtorno do estresse pós-traumático.
- História de tentativa de suicídio ou ideação suicida.
- Lesões físicas que não se explicam como acidentes. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
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 REFLETINDO!

Você e sua equipe se encontram preparados para o 
atendimento às mulheres vítimas de violência? Como a violência 
contra a mulher tem sido tratada pela sua equipe? Relembre casos 
com os quais você e sua equipe já precisaram lidar. Caso ainda não 
tenha vivenciado uma situação de violência contra a mulher, tente 
pensar em como você poderia agir, caso alguma usuária de sua área 
de atuação passasse por isso.

IMPORTANTE! 
A Lei n° 10.778, de 24 de novembro de 2003, estabelece a 

notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência 
contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados (BRASIL, 2003). 

PARA SABER MAIS!

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Presidência 
da República. Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres. Brasília: Ideal gráfica e editora, 2011. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A saúde dos indivíduos envolve questões complexas, quando 

se aborda um grupo específico. Com a saúde da mulher, por exemplo, a 

complexidade das ações parece ser ainda maior. 

 As mulheres continuam sujeitas a doenças específicas como 

o câncer do colo do útero e a doenças altamente prevalentes nesse 

grupo como o câncer de mama. E podem estar sujeitas a outras doenças 

resultantes de ações de violência física ou moral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.778.htm 
http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional
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