Guia do Episódio de Cuidado

Linha de Cuidado Pré-Natal - Programa Engravida
1.

LINHA DE CUIDADO PRÉ-NATAL - PROGRAMA ENGRAVIDA

1.Início com fluxograma explicativo da operação – Classificação de risco e seguimento com Atenção Primária de Saúde ou Obstetra
conforme classificação;
2.Proposta de Fluxograma de Pré-Natal exclusivo na Atenção Primária de Saúde;
3.Proposta de Fluxograma de pré-natal com apoio de equipe obstétrica – como fica o seguimento pela atenção primária;
4.Proposta de exames a serem realizados de acordo com evidências científicas;
5.Medicações a serem suplementadas e rastreamento de algumas condições clínicas específicas;
6. Indicadores de qualidade de pré-natal e Análise dos desfechos obstétricos e do Seguimento no Programa EngraVIDA.

1.1- FLUXO ENGRAVIDA (VISÃO EQUIPE)
FIM
Descontinuidade

NÃO

INÍCIO
Gestante
se inscreve
no
Programa
EngraVIDA

Primeira consulta
(preferencial) com
Enfermagem

NÃO

SIM

Verificação
elegibilidade
(Plano Cuidar)

Vinculada?

Elegível?

Contato para
oferecer unidades

SIM
Direcionamento para
equipe local

Agendamento da
primeira consulta

BAIXO/MÉDIO RISCO
E < 28 SEM
BAIXO/MÉDIO
RISCO
Avaliação CERNER
Formulário
classificação
de risco Programa
EngraVIDA
1ª consulta

ALTO RISCO

Atenção Primária
(consultas mensais
intercaladas
MFC x Enf)

Encaminhamento para equipe
obstétrica (enf. Tríade) – fluxo
próprio

Reavaliação de risco
em todas
consultas

BAIXO/MÉDIO RISCO
E > 28 SEM
Encaminhamento
para equipe
obstétrica 2*
(enf. Tríade)

ALTO RISCO

Seguimento gestante (atenção primária)

* Em caso de recusa: opção de seguimento até o final da gestação com Atenção Primária e parto com Equipe Einstein ou casos
de exceção considerar equipe de apoio externa

2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
2.1- Formulário Millenium

Classificação de risco PGS

2.1- Formulário Millenium

2.1- Formulário Millenium

3. CONSULTAS

1ª consultas – enfermeiro ( a cada 4 semanas
Idealmente inicio até 10 semanas)

Primeiras consultas com enfermeiro para vinculação,
classificação de risco e orientações primordiais. Número
dependerá da data de início do pré-natal.

2ª consulta – médico 16 semanas

Primeira consulta médica após exames iniciais e USG
morfológico de primeiro trimestre.

3ª consulta – enfermeiro 20 semanas

4ª consulta – médico 24 semanas

Datas em cada quadrado são guias para data limite para cada
consulta.

Retorno a cada 4 semanas até 27ª semanas.

5ª consulta – enfermeiro 28 semanas
6ª consulta – médico 30 semanas

Retorno a cada 2 semanas entre 28 e 36 semanas.

7ª consulta – enfermeiro 32 semanas

Consulta com 36 semanas com o enfermeiro para concluir
orientações relevantes para parto e puerpério inicial antes do
período de termo.

8ª consulta – médico 34 semanas

9ª consulta – enfermeiro 36 semanas
10ª consulta – médico 38 semanas

11ª consulta – enfermeiro 39 semanas

Retorno semanal entre 38 e 41 semanas.

12ª consulta – médico 40 semanas

Consulta com 41 semanas com médico para encaminhamento
e indução do parto.

13ª consulta – médico 41 semanas

4. MONITORAMENTO – COORDENADOR TÉCNICO DE CUIDADO
•

Monitoramento pelo CTC sempre após cada consulta;

•

Avaliar se exames solicitados foram realizados, se há dúvidas quanto às solicitações, prescrições ou orientações;

•

Checar se há classificação de RISCO, lançar tarefa para enfermeira da equipe "verificar preenchimento de dados da gestante“;

•

Avaliar se houve encaminhamento adequado;

•

Checar se agendamento da próxima consulta está ok.

5. FLUXOGRAMA PRÉ-NATAL COM ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
SAÚDE

1ª consulta –
enfermeiro ( a cada 4
sem. Idealmente
inicio até 10 s)

2ª consulta – médico
16 semanas

3ª consulta –
enfermeiro
20 semanas

4ª consulta – médico
24 semanas

5ª consulta –
enfermeiro
28 semanas

6ª consulta – médico
30 semanas

7ª consulta –
enfermeiro
32 semanas

8ª consulta – médico
34 semanas

•
•
•
•
•

TS+ fator Rh
Hemograma
TSH
Urina 1 e urocultura
Sorologia: Sífilis, HIV, AntiHbs,
AntiHBC total
• Toxoplasmose, rubéola
• USG transvaginal precoce se < 8sem
(não estritamente necessário) e/ou
USG morfológico 1º trimestre

Abordar desejo/ aceitação/ planejamento da gestação atual.
Questionar e abordar violência por parceiro íntimo.
Medir altura, peso, calcular IMC (ganho de peso esperado) e
aferir PA. Avaliar risco de pré-eclâmpsia e interconsulta
médica para profilaxia: QUANDO INDICADO O AAS DEVE SER
INICIADO PREFERENCIALMENTE ANTES DE 16 SEMANAS.
Avaliar risco de DM e pedir glicemia de jejum SE indicado.
Orientar sintomas mais comuns, oferecer sintomáticos.
Coletar colpocitologia oncótiica se indicado, realizar exame
ginecológico (para avaliar anormalidades, infecções).
Prescrever acido fólico (até 12 semanas)/Higiene alimentar e
orientações de dieta/ Cessação de tabagismo e etilismo/
Desenvolvimento inicial do bebê e mudanças no corpo/
Orientação de atividade física (incluindo assoalho pélvico).
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo
Entregar e explicar sobre a cartilha da gestante.

Coombs indireto se Rh materno
negativo e discordante
USG morfológico do 2º trimestre
com medida do colo uterino

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Auscultar BCF
Suspender acido fólico, prescrever vitamina D, considerar
suplementação de Ômega 3, ferro e cálcio.
Checar resultados dos exames realizados REAVALIA RISCO
DE PRÉ-ECLÂMPSIA E INICIAR AAS SE INDICADO
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

•

Sorologia para toxoplasmose se
suscetível

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar resultados dos exames realizados
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

•
•

Solicitar TTGO 75g
Coombs indireto se Rh materno
negativo e discordante
Ecocardiograma fetal se indicado
USG 3º trimestre * ( não
estritamente necessário)

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar resultados dos exames realizados
Orientar viabilidade fetal, parto prematuro/ discutir local de
parto
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Hemograma/ Urina 1 e urocultura
Sorologias: sífilis, HIV, HBsAg se
suscetível, toxoplasmose se
suscetível

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Orientar sinais de alarme e complicações comuns de 3º
Trimestre
Prescrever imunoglobulina anti D, se recomendado
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

•

•

•
•

•
•

Sem exames a solicitar

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar resultados dos exames realizados
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Sem exames a solicitar

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Iniciar discussão de plano de parto. Discutir aleitamento
materno
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Orientações quanto a coleta de
Streptococcus do grupo B vaginal e
anal com 36 semanas

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal
Orientar reconhecimento de trabalho de parto, discutir
plano de parto e aleitamento materno. Discutir cuidados,
rastreamentos e procedimentos com recém nascido
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

9 ª consulta –
enfermeiro
36 semanas

10 ª consulta – médico
38 semanas

11 ª consulta –
enfermeiro
39 semanas

12 ª consulta –
médico
40 semanas

13 ª consulta – médico
41 semanas

Solicitar pesquisa de
Streptococcus do grupo B

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal/ Coletar Streptococcus do grupo B
Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados,
rastreamentos e procedimentos com o recém nascido. Discutir
depressão puerperal, apoio e suporte familiar.
Pré concepção pós parto e puericultura na APS
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Sem exames a solicitar

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal
Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém
nascido pré e pós parto.
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Sem exames a solicitar

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal
Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém
nascido e pós parto. Discutir manejo de pós data
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Sem exames a solicitar

Sem exames a solicitar

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal
Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém
nascido e pós parto. Encaminhar para indução de parto com 41
semanas.
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo
Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Checar apresentação fetal
Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém
nascido e pós parto. Encaminhar para indução de parto.
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

6. ACOMPANHAMENTO COM OBSTETRA REFERENCIADO

5ª consulta – enfermeiro
28 semanas

Hemograma/ Urina 1 e
urocultura
Sorologias: sífilis, HIV,
HBsAg se suscetível,
toxoplasmose se
suscetível

Pesar, calcular IMC/ Aferir PA/ Ausculta BCF/ Checar AU
Orientar sinais de alarme e complicações comuns 3º Trimestre
Prescrever imunoglobulina anti D, se recomendado
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de
acordo

Início de seguimento presencial com Obstetra de referência e manutenção de seguimento de forma menos intensiva com tríade do
cuidado.

6ª consulta – enfermeiro
32 semanas (teleconsulta)

7ª consulta – MFC
34 semanas
(teleconsulta)

Iniciar discussão de plano de parto.
Orientar reconhecimento de trabalho de parto.
Orientar aleitamento materno.
Discutir cuidados, rastreamentos e procedimentos com recém nascido.
Checar se há critérios de alto risco, checar se houve encaminhamento de acordo.
Discutir opções de via de parto, intervenções em relação ao trabalho de parto e com o recém
nascido.
Checar reconhecimento de trabalho de parto e emergências de 3º trimestre.
Checar se há critérios de alto risco, checar se houve encaminhamento de acordo.

6. ACOMPANHAMENTO COM OBSTETRA REFERENCIADO
8ª consulta –
enfermeiro
36 semanas
(presencial)

Rever plano de parto, via de parto, local de parto planejado, aleitamento materno
Rever cuidados, rastreamentos e procedimentos com o recém nascido
Discutir depressão puerperal, apoio e suporte familiar.
Pré concepção pós parto e puericultura na APS.
Classificar RISCO, enfermeira lança no HRA e encaminha de acordo.

9ª consulta –
enfermeiro
38 semanas
(teleconsulta)

Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém nascido e pós parto
Discutir seguimento pós data e monitorizações
Checar se há critérios de alto risco, checar se houve encaminhamento de acordo.

10ª consulta –
enfermeiro
40 semanas
(teleconsulta)

Rever plano de parto, aleitamento materno, cuidados com o recém nascido e pós parto
Discutir tempo limite para não indução de parto
Checar se há critérios de alto risco, checar se houve encaminhamento de acordo.

7. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA EQUIPE OBSTÉTRICA
ENCAMINHAMENTO PARA EQUIPE OBSTÉTRICA
Enfermagem

MFC

Equipe Atenção Primária orienta paciente com relação a formato do seguimento com Equipe Einstein
Local de atendimento: Unidade Morumbi 4° andar Bloco E
Dia/Horários de funcionamento: Médicos ( 3 – 5 feira) e Enfermeiros (3,4 e 6 feira)
Formato: Equipe institucional formada por grupo de médicos obstetras e enfermeiros que fazem o seguimento pré natal e
parto em equipe (sem exclusividade de profissional)

Email para
matriciamentoengravida@einstein.br
Dados de identificação (nome/PRT/n.carteira
SOMPO+justificativa para encaminhamento

PACIENTE: Orientação com relação a
encaminhamento e entrega de telefone para
agendamento

Central de Monitoramento:
Após 7 dias confirma se teve agendamento

Telefone
para agendamento:
(11) 94171-8550

NÃO
(REORIENTAÇÃO)

IMPORTANTE: Caso paciente não aceite encaminhamento seguir fluxo de
recusa

Realizou agendamento ou consulta?

SIM
FIM

8. FLUXO DE ABORTAMENTO E ÓBITO FETAL

INÍCIO

Gestante se inscreve
no Programa
EngraVIDA

EM ACOMPANHAMENTO
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
7 DIAS
ÚTEIS

Agendamento da
primeira consulta

ALTO RISCO
E/OU > 28 SEM

Se
Abortamento
ou Óbito Fetal

Se
Abortamento
ou óbito fetal

* Suporte social e
psicológico s/n para
todos

Seguir rede hospitalar
de acordo com plano

Procedimento pela
equipe hospitalar de
plantão

Atendimento com
Atenção primária
após alta

Já em
seguimento
equipe
obstétrica
Einstein

Comunicação
imediata via email
com coordenação
EngraVIDA

Captação do caso via N.
Regulação (enf. de transição) e
encaminhado CTC

9. PLANO PÓS-ALTA: INTERNAÇÕES OBSTÉTRICA (PÓS-PARTO E PÓS-ABORTO)

Alta hospitalar pós-parto ou abortamento

Equipe da maternidade orienta retorno com obstetras e
contato com APS para retorno mãe-bebê em 7 dias após
nascimento.

Central entra em
contato para
conferência de
agendamento

Procedimento
pela equipe
obstétrica
Einstein
no HIAE

10. PLANO PÓS-ALTA: INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS E CLÍNICA (NÃO PARTO E ABORTO)
Na alta médica da paciente EngraVIDA (pós –
internação clínica ou obstétrica não-parto/aborto)

SIM

Equipe Obstétrica
Einstein já agenda
retorno
em até 7 dias

PASSOU

Já em seguimento
com Equipe
Obstétrica Einstein

NÃO

Equipe Obstétrica agenda
retorno em até 7 dias ( se
necessário)+matriciamento do caso (
contra-referência) com atenção
primária
matriciamentoengravida@einstein.br

Central checa se
paciente passou em
consulta

FIM

NÃO
PASSOU

Reorientação para
agendamento

11. MATRICIAMENTO CASOS OBSTÉTRICOS COM APS – GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA

Consulta com MFC ou
Enfermagem com
necessidade de
matriciamento de casos
no pré-natal

Envio de email para
matriciamentoengravida@einstein.br
+ Registro em prontuário de solicitação
de matriciamento
(plano de cuidado)

Sim
Passível de resolução
por email?

Resposta por
email + registro
em prontuário
de sugestão de
conduta
(notas médicas)

Não

Prazo de resposta em até 2 dias uteis

Equipe solicita (via email) agendamento de
discussão via telefone ou videoconferência ou
presencialmente

Obs:Matriciamentos de pacientes não EngraVIDA enviar
para roberta.bocchi@Einstein.br

*Apoio Dra Roberta Bocchi e Dr Romulo Negrini

Registro em prontuário de sugestão de conduta
(nota médica)

FIM

FIM

12. SUPLEMENTAÇÕES
•

Ferro (para prevenção de anemia): Prescrever 40mg de Fe elementar 1 vez ao dia se alto risco;

•

Imunoglobulina anti-D (para prevenção de aloimunização materna): prescrever 300mcg IM entre 28 e 34 semanas de gestação;

• Ácido fólico (para prevenção de defeitos de fechamento de tubo neural): todas suplementar até 3 meses antes da gestação até a
12ª semana com 400mcg/dia. Se alto risco ou se em uso de antagonista do ácido fólico 5m/dia;
•

Vitamina D (para prevenção de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso ao nascer): suplementar caso não haja segurança de
dose adequada diária sem suplementação. Dose sugerida :1000UI/dia ou 7000UI/semana a partir do segundo trimestre da gestação;

•

Omega 3 - DHA/EPA (para prevenção de parto prematuro): Adicionar com dieta ou suplemento ao menos 500mg/dia;

•

Cálcio (para prevenção de pré-eclâmpsia ): suplementar com pelo menos 1g/dia se ingesta inadequada, ou suplementar mesmo
com ingesta adequada se alto risco;

•

AAS (para prevenção de pré-eclâmpsia): Prescrever 100Mg à noite, PREFERENCIALMENTE ANTES de 12 semanas se alto risco;

* Risco para pré-eclâmpsia: 1 fator de risco maior (pré-eclâmpsia ou HAS prévia, IRC, doença autoimune, diabetes) ou 2 fatores de
risco menores (nulípara, >40a, última gestação 10a, IMC >35, história familiar de DHEG, multípara).

13. INDICAÇÕES DE RASTREAMENTO E DEFINIÇÕES DE ALTO RISCO
Diabetes mellitus tipo 2 (glicemia de jejum): IMC>=25 + 1 fator de risco (DM em parente 1º grau, sedentarismo, diabetes gestacional
prévia, hipertensão, dislipidemia ou com HbA1c>=5.7, intolerância a glicose ou glicemia de jejum alterada, síndrome do ovário
policístico ou outras condições associadas a resistência insulínica como acantose nigricans e idade materna elevada (>40a)).
Câncer de colo uterino (colpocitologia oncótica): para mulheres a partir de 20 anos, se não houver registro nos últimos 3 anos ou
conforme protocolo específico.
Parasitoses intestinais (protoparasitologico de fezes): região com alta prevalência de parasitoses intestinais, baixas condições
socioeconômicas, para pesquisa de anemia.
Hepatite C (Elisa): uso atual ou pregresso de drogas injetáveis ou intranasais, transfusão sanguínea antes de 1992, hemodiálise de
longo prazo, nascida de mãe com HCV, histórico de aprisionamento, tatuagens em locais não regulamentados, exposições
percutâneas, múltiplos parceiros sexuais, uso inconsistente de preservativo.
Neisseria Gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis (PCR swab cervical): solicitar para mulheres com menos de 25 anos, nova parceria
sexual, múltiplas parcerias sexuais, parcerias com IST, história prévia ou presença de outra IST, e uso irregular de preservativo.
Cardiopatias congênitas (Ecocardiograma fetal): DM preexistente ou gestacional, fenilcetonúria, uso de drogas teratogênicas,
infecção por rubéola no 1ºT, FIV, cardiopatia congênita em parente de 1º ou 2º grau do feto, suspeita de anomalias fetais em USG
prévio (arritmias fetais, alterações de órgãos, TN, hidropsia, anomalias atero venosas).

14. INDICADORES DE QUALIDADE
•
•
•
•
•
•

Proporção de pré natais com 6 consultas ou mais
Descrição: Nº de gestantes com >5 consultas no período / nº de internações por parto no período.
Proporção de gestantes com realização de sorologias de HIV, SÍFILIS
Descrição: Nº de gestantes com coleta de HIV / nº total de gestantes no período.
Descrição: Nº de gestantes com coleta de sífilis / nº total de gestantes no período .
Proporção de gestantes com realização de fator Rh
Descrição: Nº de gestantes com fator Rh coletado/ nº total de gestantes no período.
Proporção de gestantes com realização de curva glicêmica
Descrição: Nº de gestantes com curva glicêmica realizada/ nº internações por parto no período.
Proporção de consultas de pré natal com anotação de PA, peso e IMC
Descrição: Nº de consultas de pré natal com registro de PA, peso, IMC / nº total de consultas de pré natal pela APS no Millenium.
Proporção de partos prematuros no Programa EngraVIDA
Descrição: Qualquer tipo de parto ocorrido com IG < 37 semanas / Total de partos entre gestantes acompanhadas pelo PGS no
Período.

15. INDICADORES E TAXAS DO PROGRAMA ENGRAVIDA
•

Proporção de partos prematuros extremos no Programa EngraVIDA:

Descrição: Qualquer tipo de parto ocorrido com IG < 34 semanas / Total de partos entre gestantes acompanhadas pelo Programa
EngraVIDA no período.
•

Proporção de captação no Programa Engravida:
Descrição: Proporção de gestantes que aderiram no Programa EngraVIDA / Total de gestantes notificadas no mesmo período.

•

Proporção de via de parto no Programa EngraVIDA:
Descrição: Proporção de parto cesárea /Total de partos entre gestantes acompanhadas pelo Programa EngraVIDA no período;
Descrição: Proporção de parto vaginal /Total de partos entre gestantes acompanhadas pelo Programa EngraVIDA no período.

•

Proporção de desistência do Programa EngraVIDA:
Descrição: Proporção de descontinuidade por acompanhamento externo no período / Total de formulários com campo desfecho
assinalado no período.

•

Número absoluto de recém nascidos com trissomias.
Descrição: Identificar as pessoas com ao menos uma consulta com os CIDs relacionados.

16. CANAIS DE COMUNICAÇÃO PRINCIPAIS
Endereços de Emails relacionados ao Programa:

•

programaengravida@einstein.br → canal de comunicação dos pacientes, dependentes, SAC para informações sobre o programa
e dúvidas gerais. Acesso exclusivo equipe EngraVIDA.

•

matriciamentoengravida@einstein.br → canal para troca de informações entre equipe de atenção primária e equipe obstétrica
Einstein (matriciamento de casos, encaminhamento de gestantes para seguimento...) Acesso compartilhado entre coordenação
Programa EngraVIDA e Equipe Obstétrica Einstein

Sugestão: Consultar o Pathway Inserção do DIU no pós-parto e pós-aborto imediato
https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Insercao_de_DIU_no_Pos_Parto_Imediato_ou_Pos_Aborto.pdf

*

17. FLUXOGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DIABETES
NA GESTAÇÃO
(DM GESTACIONAL E DM PRÉ-EXISTENTE)

INÍCIO
- Paciente com
diagnóstico de
- DM prévio?

SIM

- Indicação de
rastreamento com
medida
- de glicemia de
jejum*?

NÃO

- Glicemia Jejum >126mg/dl ou
- Glicemia aleatória
- >200mg/dl

Avaliar
- Medicações em uso para
controle de DM
- Presença de complicações
relacionadas ao DM ou
seguimento com especialista
(considerar matriciamento
com endocrinologista parceiro
CUIDAR)
- Encaminhamento para Equipe
Obstétrica (PN de ALTO risco)
- realizar orientações
relacionadas a alimentação,
atividade física e controle
glicêmico 1

- Glicemia Jejum
≥ 92 e
<126mg/dl

SEM
INDICAÇÃO

- Realizar TTGO 75g
- entre 24-28 semanas de
gestação

- Glicemia
Jejum
< 92mg/dl

SIM

- Solicitar
Hbgliada

- Diagnóstico
de DMG

- Presença de
1 valor
alterado**?

NÃO

Hbglicada
>6,5%

SIM

NÃO

- **Valor
referência para
diagnóstico de
DMG: Jejum:
<92 mg/dl
- 1h após: <180
mg/dl 2h após:
<153mg/dl

FIM

- Orientações relacionadas a alimentação, atividade física e controle glicêmico1
- - Encaminhar ao Nutricionista e Educador físico
- - Matriciamento Obstérico em situações específicas (ex: dissociação clínico
laboratorial, valores de glicemia muito alterados ou insegurança da equipe
assistente)

Orientações relacionadas a alimentação,
atividade física e controle glicêmico1
- Encaminhar

Indicações para realização de glicemia de jejum:

- IMC>=25 + 1 fator de risco
- DM em parente 1º grau
- Sedentarismo
- Antecedente de Diabetes Gestacional
-Antecedente de HbA1c>= 5,7%, intolerância a glicose ou
glicemia de jejum alterada
- Hipertensão Arterial Sistêmica
- Dislipidemia

ao Nutricionista e Educador físico
(se ainda não estiver em seguimento)
- Encaminhamento para Equipe Obstétrica (PN
de ALTO risco)

- Controles glicêmicos em 2 semanas
após orientação inicial
PN de MÉDIO risco
SIM
>30% de valores
alterados E/OU>20%
com repercussão
fetal***?

Iniciar esquema de insulina SC
Proposta inicial:
Doses totais de insulina estimadas para Kg de peso de acordo com trimestre - considerando 50% da dose
de insulina basal (NPH) e 50% de bolus (Regular ou ultra-rápidas):
#1o tri:0.8 U/Kg/dia # 2o tri:
1.0U/Kg/dia #3o tri: 1.2U/Kg/di
-Insulina BASAL: NPH 2 ou 3x ao dia (considerar Glargina 1x ao dia de acordo com matriciamento)
associada a:
- Insulina BOLUS: Insulina Regular ou Lispro ou Asparte 2 ou 3x ao dia antes das refeições
(em caso de dúvidas matriciamento com endocrinologista parceiro CUIDAR)
SEMPRE: Apoio enfermagem para uso de insulina, orientações quanto a medidas para identificação e
correção de hipoglicemias + Retorno em 1 semana com enfermagem

NÃO
***Valor referência
para controle
adequado:
Jejum:
<95 mg/dl
1h após:
<140mg/dl
Repercussão fetal :
polidrâmnio, feto
grande para idade
gestacional

FIM

1 - Orientações Dietéticas: Diminuir consumo de açucar e gordura, aumentar consumo de grãos, vegetais, frutas e carnes magras.
Substituir pães e arroz comuns pelos integrais. A prática de exercícios físicos deve ser incluída aos poucos, estimular caminhadas e
atividades na água como natação ou hidroginástica
Controle Glicêmico-:Automonitorização diária por 2 semanas de glicemia capilar em jejum e após 1 ou 2h do início da refeição (1h
preferencialmente).
+ Imprescindível orientação sobre obtenção de glicosímetro/fitas e método para medidas .

RASTREAMENTO COM TSH E T4LIVRE PARA TODAS AS GESTANTES NA 1° CONSULTA

Avaliar valor de TSH*
- Atenção - referência de acordo com trimestre gestacional

*Valor referência TSH
laboratório HIAE:
1° trimestre: <2,5 mcUI/ml 2o
e 3° trimestr:<3,0 mcUI/ml

TSH
alterado*?

NÃO

Reconsiderar coleta
se sintomas
sugestivos ao longo
do PN

FIM

SIM

Presença
de sintomas sugestivos de
descompensação
tireoidiana E/OU T4 livre
abaixo da referência?

Hipotireoidismo Subclínico

Hipotireoidismo Clínico

Aumentar dose de levotiroxina
(em 25-50mcg) OU introduzir 1.0 a
1.7 mcg/Kg/dia

Aumentar dose de levotiroxina
(em 15-25mcg) OU introduzir
0.5 a 1.0 mcg/Kg/dia

TSH mensal até controle e após a cada 6 semanas até resultado
dentro do alvo de TSH*
Atenção: referência de acordo com trimestre gestacional Em caso de
dúvidas ou descontrole no manejo considerar matriciamento com
endocrinologista parceiro CUIDAR

IMPORTANTE:
Após o parto voltar para dose pré-gravídica ou 50% da dose final

18. FLUXOGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DO HIPERTIREOIDISMO NA GESTAÇÃO

RASTREAMENTO COM TSH E T4LIVRE
PARA TODAS AS GESTANTES NA 1A CONSULTA

*Valor referência TSH
laboratório HIAE:
1o trimestre: <2,5
mcUI/ml 2o e 3o
trimestr:<3,0 mcUI/ml

Diagnóstico de
hipertireoidis
mo em
tratamento?

SIM

NÃO

TSH
E T4livre em
níveis
adequados*?
TSH
suprimido
com T4livre
elevado*?

SIM

NÃO

Reconsiderar
coleta se sintomas
sugestivos ao
longo do PN

NÃO
SIM
Tratamento
medicamentoso
há
>12 meses
em baixa dose?

SIM

Considerar suspensão de
tratamento e controle com TSH
e T4 livre em matriciamento
com endocrinologista parceiro
CUIDAR

NÃO

- Encaminhamento para Equipe Obstétrica (PN de ALTO
risco)
- Recoletar TSH/T4 livre
-Realizar matriciamento do caso com endocrinologista
parceiro CUIDAR

Proposta de tratamento medicamentoso inicial de acordo com idade
gestacional:
1° trimestra: Propiltiuracila 50 mg de 12/12h ou de 8/8h
2° trimestra: Metimazol 5 a 10 mg/dia
Obs: Para pacientes já em uso de medicação rever dose e escolha
medicamentosa em matriciamento com endocrinologista parceiro
CUIDAR

FIM

FIM

FIM

19. FLUXOGRAMA DE DIAGNÓSTICO E MANEJO INICIAL DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO
Rastreamento UNIVERSAL na gestação na 1a consulta, entre 28
e 32 semanas e no parto com VDRL (teste não
treponêmico)

VDRL ?

Doença de Notificação Compulsória
obrigatória pelo profissional de saúde

Seguimento
regular do PN

NEGATIVO

FIM

POSITIVO

Solicitar FTA-BS
FTA-BS?

NEGATIVO

Rever história de exposição
Considerar possível VDRL falso
positivo (matriciamento com equipe
obstétrica
se insegurança no seguimento)

FIM

POSITIVO
Rever histórico de
tratamento para sífilis e
titulação VDRL

Tratamento prévio
comprovado
E VDRL<1:4?

SIM

Considerar Cicatriz sorológica
(em caso de dúvida em relação
a tratamento prévio re-tratar)

NÃO

Iniciar tratamento para gestante e parceiro(a)
de acordo com histórico
(Atenção a observações*)

•
•

•

Seguimento de gestante E parceiro(a) após tratamento:
Resposta imunológica adequada = Queda na titulação em >2
diluições em até 6 meses e negativação entre 12 e 24 meses.
Título de VDRL mantido ou apresentar aumento = considerar as
hipóteses de neurossífilis,
falha de tratamento ou reinfecção. Nestes casos realizar
matriciamento com infectologista parceiro CUIDAR

Sifílis Primária,
Secundária ou
latente recente

FIM

Penicilina G benzatina
2.400.000 UI dose única

Controle com VDRL mensal E Seguimento de
paciente E parceiro(a)1

Sífilis latente tardia,
duração indeterminada
ou 3ária

Penicilina G benzatina
2.400.000 UI/ sem por
3 semanas (0-7-14dias)

*OBSERVAÇÕES RELEVANTES:
-Considerar tratamento empírico (imediato) do paciente/parceiro em suspeita de infecção recente ou se dúvida em relação ao
retorno da gestante ou do parceiro(a)
- Para evitar transmissão vertical: Idealmente o tratamento deve ser completo antes de 30 dias do parto E tratamento adequado do
parceiro(a)
-Gestantes alérgicas à penicilina considerar internação para dessensibilização e tratamento adequado (nestes casos matriciar com
equipe obstétrica)
- Em caso de sífilis recente no 3o trimestre: considerar duas doses de penicilina

REFERENCIAMENTO DAS GESTANTES – PROGRAMA ENGAVIDA
Abaixo de 26 semanas
UPA MORUMBI (HIAE)

WALK-IN

Dor abdominal com suspeita de prenhez
ectópica ou abdome agudo

Síndromes gripais, asma ou Pneumonia

Quadros respiratórios com sinais de
descompensação clínica

Sangramento vaginal, abortamento,
prenhez ectópica

Infecção urinária

Pielonefrite

Cervicodilatação precoce

Hiperêmese Gravídica, náuseas,
vômitos

Dor abdominal sem suspeita
de prenhez ectópica ou abdome agudo

Trabalho de parto prematuro

Doença diarreica aguda

Arritmias cardíacas

Ruptura prematura de membranas ou
(suspeita ou diagnosticada)

Cefaleia ou enxaqueca

Dor precordial

Corioamnionite (suspeita ou
diagnosticada)

Gastrite aguda

Entorses, luxações, fraturas

Crise hipertensiva, Iminência de
eclâmpsia, Eclâmpsia, Síndrome Hellp

Lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia

Quadros de saúde mental (
surtos psicóticos, depressão grave,
tentativa de suicídio etc.)

Crise Convulsiva suspeita (epilepsia ou
não)

Quadros Ginecológicos (vulvovaginites
por ex)

DM descompensada

Placenta prévia ou acretismo placentário

Descolamento prematuro de placenta

Óbito fetal

REDE

REFERENCIAMENTO DAS GESTANTES – PROGRAMA ENGAVIDA

Acima de 26 semanas
UPA MORUMBI (HIAE)

WALK-IN

REDE

Quadros infecciosos graves ou quadros
respiratórios com sinais
de descompensação clínica

Síndromes gripais, asma ou
Pneumonia

Entorses, luxações, fraturas

Pielonefrite ou Infecção urinária

Náuseas, vômitos

Quadros de saúde mental
(surtos psicóticos, depressão
grave, tentativa de suicídio etc)

Sangramento vaginal ou dor abdominal
aguda

Doença diarreica aguda

Dor abdominal aguda, abdome agudo

Cefaleia ou enxaqueca

Arritmias cardíacas ou dor precordial

Gastrite aguda

Cervicodilatação precoce

Lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia

Trabalho de parto prematuro ou a termo

Quadros Ginecológicos

Ruptura prematura de membranas ou
(suspeita ou diagnosticada)
Corioamnionite (suspeita ou diagnosticada)
Crise hipertensiva, Iminência de eclâmpsia,
Eclâmpsia, Síndrome Hellp

Crise Convulsiva suspeita (epilepsia ou não)

DM descompensada

Placenta prévia ou acretismo placentário

Descolamento prematuro de placenta

Óbito fetal

20. FLUXO DE REPOSIÇÃO DE FERRO ENDOVENOSA E SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-D
Gestante com indicação de Roghan*
ou Ferro endovenoso**

Encaminhar à
UBS para
aplicação

Não

*Imunoglobulina para
fator Rh, Imunoglobulina
anti-D, Matergan,
Rhophylac

** Noripurum EV (sacarato
de hidroxiférrico) e
Ferinject EV
(carboximaltose férrico)

Gestante ativa no
Programa Engravida?
Sim

Fluxo RHOGAN
(via FARMÁCIA)

***MFC ou Obstetra HIAE
envia e-mail para
farmaciaengravida@einstein
.br com dados
cadastrais da gestante e data
prevista da realização
do Roghan (receituário no
Cerner)

*** Não serão aceitos
prescrições externas ou de
médicos particulares

Fluxo FERRO
endovenoso (via
REGULAÇÃO)

***MFC ou Obstetra HIAE envia
e-mail para
nucleo_regulacao@einstein.br
com dados da gestante,
indicação, valores de Hb/Ht e
ferritina e tratamento
prévio via oral

Núcleo regulação
aprova indicação
de via endovenosa?

Não

Sim

Farmácia faz contato com
gestante para programar
realização e avisa a tríade de
cuidado para ciência

Gestante comparece para
aplicação conforme
orientação da farmácia

NR manda e-mail para
farmaciaengravida@einstein.br

NR faz
devolutiva
para
médico via email

Histórico de revisão:
- Versão 5: inclusão do Fluxo de reposição de ferro endovenosa e solicitação de realização de imunoglobulina anti-d
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