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Saúde da mulher – conteúdo:  
 
• PNAISM 
• Câncer de colo de útero 
• Câncer de mama 
• Assistência ao pré-natal, parto e puerpério 
• Planejamento familiar 
• Climatério 
• IST 
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Contexto 

• As mulheres são a maioria da população brasileira 
(50,77%) e as principais usuárias do SUS.  

 

• Freqüentam os serviços de saúde para o seu próprio 
atendimento mas, sobretudo, acompanhando 
crianças e outros familiares, pessoas idosas, com 
deficiência, vizinhos, amigos.  

 

• São também cuidadoras, não só das crianças ou 
outros membros da família, mas também de pessoas 
da vizinhança e da comunidade. 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

CONCEITO: 

 

• A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, assistência 
e recuperação da saúde, executadas nos diferentes 
níveis de atenção à saúde (da básica à alta 
complexidade). 
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Objetivos gerais da PNAISM 

– 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 
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 SUS. 6 



Objetivos específicos da PNAISM 

• Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras da infecção 
pelo HIV e outras IST; 

 

• 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-IST/AIDS, a prevenção e o controle das infecções 
sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/aids na população feminina; 

 

• Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina 
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Objetivos específicos da PNAISM 

• 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 infecções sexualmente transmissíveis e da infecção pelo 
HIV/Aids ; 
 

• Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das políticas de 
atenção integral à saúde das mulheres. 
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Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 
 

• O SUS deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, numa 
perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população 
feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde. 
 

• A Política de Atenção à Saúde da Mulher deve atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, 
resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais 
(mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil 
acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre 
outras). 

 

• A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da 
mulher deverão nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça 
e de etnia, e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as 
fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar 
todos os aspectos da saúde da mulher. 

 

9 



Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 

 

• A gestão da Política de Atenção à Saúde deve estabelecer uma dinâmica inclusiva, 
para atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis 
assistenciais. 

 

• As políticas de saúde da mulher deverão ser compreendidas em sua dimensão mais 
ampla, objetivando a criação e ampliação das condições necessárias ao exercício dos 
direitos da mulher, seja no âmbito do SUS, seja na atuação em parceria do setor 
Saúde com outros setores governamentais, com destaque para a segurança, a 
justiça, trabalho, previdência social e educação. 

 

INTERSETORIALIDADE! 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 

 

• O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à saúde, 
no contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações e serviços.  

 

• Responsabilidade de garantir as condições para a execução da Política de Atenção à 
Saúde da Mulher: dos três níveis gestores, de acordo com as competências de cada 
um. 

 

 

• A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir 
de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que 
apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condi-
ções enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas. 

Responsabilidade: TRIPARTITE 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 
 

• A atenção integral à saúde da mulher implica, para os presta-
dores de serviço, no estabelecimento de relações com pessoas 
singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, 
raciais, de diferentes orientações sexuais, etc.  
 

• O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as 
diferenças, sem discriminação de qualquer espécie e sem 
imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque deverá 
ser incorporado aos processos de sensibilização e capacitação 
para humanização das práticas em saúde. 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 

 

• As práticas em saúde deverão nortear-se pelo princípio da humanização, aqui 
compreendido como atitudes e comportamentos do profissional de saúde que 
contribuam para reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que melhorem o 
grau de informação das mulheres em relação ao seu corpo e suas condições de 
saúde, ampliando sua capacidade de fazer escolhas adequadas ao seu contexto e 
momento de vida; que promovam o acolhimento das demandas conhecidas ou não 
pelas equipes de saúde; que busquem o uso de tecnologia apropriada a cada caso e 
que demonstrem o interesse em resolver problemas e diminuir o sofrimento 
associado ao processo de adoecimento e morte da clientela e seus familiares. 

 

• No processo de elaboração, execução e avaliação das Políticas de Atenção à Saúde da 
Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil 
organizada, em particular do movimento de mulheres, pelo reconhecimento de sua 
contribuição técnica e política no campo dos direitos e da saúde da mulher. 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 

• Diretrizes: 

 

• Compreende-se que a participação da sociedade civil na implementação das ações 
de saúde da mulher, no âmbito federal, estadual e municipal requer – cabendo, 
portanto, às instâncias gestoras – melhorar e qualificar os mecanismos de repasse de 
informações sobre as políticas de saúde da mulher e sobre os instrumentos de 
gestão e regulação do SUS. 

 

• No âmbito do setor Saúde, a execução de ações será pactuada entre todos os níveis 
hierárquicos, visando a uma atuação mais abrangente e horizontal, além de permitir 
o ajuste às diferentes realidades regionais. 

 

• As ações voltadas à melhoria das condições de vida e saúde das mulheres deverão 
ser executadas de forma articulada com setores governamentais e não-
governamentais; condição básica para a configuração de redes integradas de atenção 
à saúde e para a obtenção dos resultados esperados. 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 
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Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 
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Programa de Controle do Câncer do 
Colo do Útero e Mama 
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Mortalidade* (óbitos/100 mil habitantes) pelas 
principais doenças crônicas no Brasil, 1991-2009 

Doenças Cardiovasculares: 324 mil (28%) 
Câncer: 179 mil (15%) 
AVC: 99.159 (8,9%) 
Infarto: 79.297 (6,9%) 18 
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Rede de atenção às doenças crônicas 
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Rede de atenção às doenças crônicas 
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A organização da Linha de Cuidado envolve intervenções na promoção da saúde, na 
prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos, englobando 
diferentes pontos de atenção à saúde, com o objetivo de alcançar bons resultados 
clínicos, a custos compatíveis, com base na evidência disponível na literatura científica. 

Estrutura operacional da linha de cuidados: APS, Atenção Secundária (ambulatorial 
especializada), Atenção terciária (hospitalar), Sistema de Apoio Diagnóstico, Sistema 
de Informação, Sistema de Regulação. 



Conceitos:  

• Detecção Precoce: o objetivo é a detecção de lesões pré-
cancerígenas ou do câncer quando ainda localizado no 
órgão de origem, sem invasão de tecidos vizinhos ou 
outras estruturas. 
 

• Diagnóstico precoce do câncer: detecção de lesões em 
fases iniciais a partir de sintomas e/ou sinais clínicos. 
Consiste em captar precocemente alguém que já tem 
sintomas ou alterações no exame físico. 
 

• Rastreamento: viabiliza a identificação de indivíduos que 
tem a doença, mas ainda não apresentam sintomas. 
Consiste em realizar sistematicamente testes ou exames 
em pessoas sadias. 

Ex.: Papanicolaou e Mamografia 
22 



  
 
 
 
 
 
 

• Onde se dá a assistência inicial ao usuário do SUS, na  maioria 
das situações? 

 
 
• Qual serviço é a porta de entrada prioritária do usuário no 

SUS? 
 
 
 
 

    Então.... Começaremos por ela!!! 23 



Papel da Atenção Básica: 

• Após o recebimento de um exame "positivo", cabe a AB 
realizar o acompanhamento dessa usuária, encaminhar 
ao serviço de referência para confirmação diagnóstica e 
realização do tratamento.  

 

• O sistema logístico da rede (sistema de informação) deve 
permitir que a AB tenha acesso a relatórios do 
tratamento, durante a sua realização, bem como à 
contrarreferência, quando o serviço especializado 
realizar a alta dessa usuária. 
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Para ser ordenadora/ 
coordenadora do cuidado! 



Papel da Atenção Básica: 

• Papel da AB também aos cuidados paliativos.  
• O tratamento dos cânceres nem sempre é curativo.  
• Mesmo diante de todo o aporte tecnológico atual, existem falhas 

terapêuticas, que ocorrem com mais frequência quando o quadro é mais 
avançado no diagnóstico.  

• Muitas vezes o tratamento visa diminuir o tumor existente e aumentar 
a sobrevida e a qualidade de vida, e a usuária passará a conviver com a 
doença por um período de tempo variado.  

• O tratamento paliativo não se resume ao doente terminal, acamado, 
mas envolve graus variados de acometimento orgânico e qualidade de 
vida.  

• Muitas vezes o usuário pode demandar apenas medicações intravenosas 
ou analgésicos mais potentes, enquanto que em outros casos ele pode 
demandar a atenção domiciliar. 
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O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção 
básica qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção.  



Atribuição do enfermeiro no controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama 

• Atender as usuárias de maneira integral; 

 

• Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, de acordo com a 
faixa etária e quadro clínico da usuária; 

 

• Realizar consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas, de acordo com a faixa 
etária e quadro clínico da usuária; 

 

• Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo 
gestor local; 

 

• Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo do 
útero e de mama; 

 

• Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de acordo com os protocolos e 
diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento para os serviços de referência em 
diagnóstico e/ou tratamento dos cânceres de mama e do colo do útero; 
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Atribuição do enfermeiro no controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama 

• Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como ISTs, na oportunidade do 
rastreamento, de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor 
local; 

 

•  Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as necessidades da 
usuária; 

 

• Avaliar periodicamente, e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as pacientes 
acompanhadas em AD1, e, se necessário, realizar o encaminhamento para unidades de 
internação ou EMAD; 

 

• Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os 
membros da equipe; 

 

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da unidade básica de saúde. 

 27 
Obs: na PNAB também está descrita a atribuição do enfermeiro com 
relação à supervisão da equipe de enfermagem e de agentes de saúde! 



Câncer de colo de útero 
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CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

Objetivos da detecção precoce: reduzir a incidência e 
mortalidade por câncer colo do útero por meio do 
rastreamento e do diagnóstico precoce. 
 
 
Diretrizes para o Rastreamento: 
MÉTODO: exame citopatológico  
POPULAÇÃO ALVO: Mulheres de 25 a 64 anos 
PERIODICIDADE: a cada três anos, após dois exames 
anuais consecutivos normais 
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• O câncer de colo de útero está fortemente relacionado 
à infecção pelo HPV. A infeccão pelo HPV apresenta-se 
na maioria das vezes de forma assintomática, com 
lesões subclínicas (inaparentes) visíveis apenas após 
aplicação de reagentes e por meio de colposcopia. 
 

• As lesões clínicas podem ser: 
- únicas ou múltiplas,  
- restritas ou difusas,  
- de tamanho variável,  
- planas ou exofíticas, sendo também conhecidas como 
condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. 

 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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• Localizações mais frequentes: a vulva, o períneo, a região perianal, a vagina e o 
colo do útero.  
 

• Menos comumente podem estar presentes em áreas extragenitais como 
conjuntiva, mucosa nasal, oral e laríngea.  
 

• Dependendo do tamanho e localização anatômica, as lesões podem ser 
dolorosas, friáveis e/ou pruriginosas. 
 

• As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, podendo 
ser detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico e 
confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico. 
 

• No estágio invasor da doença os principais sintomas são sangramento vaginal 
(espontâneo, após o coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar 
associados com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. 
 

• Ao exame especular podem ser evidenciados sangramento, tumoração, ulceração 
e necrose no colo do útero. O toque vaginal pode mostrar alterações na forma, 
tamanho, consistência e mobilidade do colo do útero e estruturas subjacentes. 

 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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Prevenção primária: 
• Está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. 

 
• A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual. Consequentemente, o uso de 

preservativos (camisinha) durante a relação sexual com penetração protege 
parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer por intermédio do 
contato com a pele da vulva, a região perineal, a perianal e a bolsa escrotal. 
 

• Em 2014 o Ministério da Saúde passou a disponibilizar a vacina quadrivalente, que 
protege contra os tipos não oncogênicos 6 e 11 e os tipos oncogênicos 16 e 18.  
 

• Hoje, a vacina está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.  
 

• A escolha da faixa etária deu-se, pois os benefícios são mais significativos antes do início 
da vida sexual. 
 

• Ressalta-se que a adoção da vacina anti-HPV não elimina a necessidade da prevenção 
secundária por meio do rastreamento, pois as mesmas não oferecem proteção para 
30% dos casos de câncer do colo do útero causados por outros tipos virais oncogênicos. 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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• Preservativo 
• Vacinação 



Prevenção secundária - detecção precoce: 
• Compreende o diagnóstico precoce (abordagem de indivíduos com sinais e/ou 

sintomas da doença) e o rastreamento (aplicação de um teste ou exame em 
uma população assintomática, aparentemente saudável, com objetivo de 
identificar lesões precursoras ou sugestivas de câncer e encaminhá-las para 
investigação e tratamento). 
 

Periodicidade: 
• O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, curável na 

quase totalidade dos casos. Trata-se de anormalidades epiteliais conhecidas 
como neoplasias intraepiteliais cervicais de graus II e III (NIC II/III), além do 
adenocarcinoma in situ. Apesar de muitas dessas lesões poderem regredir 
espontaneamente, sua probabilidade de progressão é maior, justificando seu 
tratamento; a NIC I, por ter maior probabilidade de regressão ou persistência do 
que de progressão, não é considerada uma lesão precursora do câncer do colo 
do útero. 

 
 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

Está definido que, no Brasil, o exame citopatológico deve ser 
priorizado para mulheres de 25 a 64 anos, 1 vez por ano e, 
após 2 exames anuais consecutivos negativos, a cada 3 
anos. 33 



CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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Exame citopatológico - Papanicolaou 

 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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• Espaço físico: 
 

• O consultório ou sala de coleta deve ser equipado para 
a realização do exame ginecológico com:  
 

 Mesa ginecológica; 
 Escada de dois degraus; 
 Mesa auxiliar; 
 Foco de luz com cabo flexível; 
 Biombo ou local reservado para troca de roupa; 
 Cesto de lixo. 

Exame citopatológico - Papanicolaou 
CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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Material necessário para coleta: 
 Espéculo de tamanhos variados; 
 Lâminas de vidro com extremidade fosca; 
 Espátula de Ayre; 
 Escova endocervical;  
 Par de luvas descartáveis; 
 Pinça de Cherron; 
 Solução fixadora, álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol; 
 Gaze; 
 Recipiente para acondicionamento das lâminas mais adequado para o tipo de 

solução fixadora adotada pela unidade, tais como: frasco porta-lâmina, tipo 
tubete, ou caixa de madeira ou plástica para transporte de lâminas; 

 Formulários de requisição do exame citopatológico; 
 Fita adesiva de papel para a identificação dos frascos; 
 Lápis grafite ou preto nº 2; 
 Avental ou camisola, preferencialmente descartáveis. Caso sejam reutilizáveis, 

devem ser encaminhados à rouparia para lavagem, segundo rotina da unidade 
básica de saúde; 

 Lençóis, preferencialmente descartáveis. Caso sejam reutilizáveis, devem ser 
encaminhados à rouparia para lavagem. 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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Etapas do atendimento prévias à coleta 
 
• Identificação: checar nome, data de nascimento, endereço. 
• Informação: explicar o propósito do exame citopatológico e as etapas do procedimento. 
• História clínica: perguntar a data da última menstruação; se faz uso de métodos 
anticoncepcionais, se utilizou lubrificantes, espermicidas, medicamentos vaginais, realizou 
exames intravaginais ou teve relações sexuais com preservativos nas 48 horas anteriores; 
quando foi realizado o último exame citopatológico; ocorrência de exames citopatológicos 
anormais, investigações e/ou tratamentos; sangramentos vaginais pós-coito ou anormais; 
história obstétrica. 
• Preenchimento dos dados nos formulários para requisição de exame citopatológico do 
colo do útero: é de fundamental importância o correto preenchimento, pois dados 
incompletos ou ausentes podem comprometer a análise do material. 
• Preparação da lâmina: a lâmina e o frasco ou caixa de porta-lâminas que serão utilizados 
para colocar o material a ser examinado devem ser preparados previamente. O uso de 
lâmina com bordas lapidadas e extremidade fosca é obrigatório. Verificar se a lâmina está 
limpa e, caso necessário, limpá-la com gaze; a lâmina deve ser identificada com as iniciais 
do nome da mulher e o seu número de registro na unidade, com lápis preto nº 2 ou grafite, 
na extremidade fosca. 
• Solicitar que a mulher esvazie a bexiga e troque a roupa, em local reservado, por um 
avental ou camisola. 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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Procedimento de coleta 
• O profissional de saúde deve lavar as mãos com água e sabão 
• A mulher deve ser colocada na posição ginecológica adequada 
• Cubra-a com o lençol. 
• Posicionar o foco de luz. 
• Colocar as luvas descartáveis. 
• Sob boa iluminação observar atentamente os órgãos genitais externos, prestando 
atenção à distribuição dos pelos, à integralidade do clitóris, do meato uretral, dos grandes 
e pequenos lábios, à presença de secreções vaginais, de sinais de inflamação, de veias 
varicosas e outras lesões como úlceras, fissuras, verrugas e tumorações. 
• Colocar o espéculo, que deve ter o tamanho escolhido de acordo com as características 
perineais e vaginais da mulher a ser examinada. Não deve ser usado lubrificante, mas 
em casos selecionados, principalmente em mulheres idosas com vaginas extremamente 
atróficas, recomenda-se molhar o espéculo com soro fisiológico. 
O espéculo deve ser introduzido suavemente, em posição vertical e ligeiramente inclinado 
de maneira que o colo do útero fique exposto completamente, o que é imprescindível para 
a realização de uma boa coleta. Iniciada a introdução fazer uma rotação deixando-o em 
posição transversa, de modo que a fenda da abertura do espéculo fique na posição 
horizontal. Uma vez introduzido totalmente na vagina, abrir lentamente e com delicadeza. 
Na dificuldade de visualização do colo sugira que a mulher tussa. 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 
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A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina única.  Para 
coleta na ectocérvice utiliza-se espátula de Ayre, do lado que apresenta reentrância. 
Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a 
firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo o 
orifício cervical, procurando exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, para 
não prejudicar a qualidade da amostra. 
 
Para coleta na endocérvice, utilizar a escova endocervical. Recolher o material introduzindo a 
escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360°, percorrendo todo o contorno do 
orifício cervical. 
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Estender o material sobre a lâmina de maneira delicada para a obtenção de um esfregaço 
uniformemente distribuído, fino e sem destruição celular. A amostra ectocervical deve ser 
disposta no sentido transversal, na metade superior da lâmina, próximo da região fosca, 
previamente identificada com as iniciais da mulher e o número do registro. O material 
retirado da endocérvice deve ser colocado na metade inferior da lâmina, no sentido 
longitudinal. 
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Sistema de informação para as ações de 
controle de câncer do colo do útero 

• Siscan - um sistema web para substituir o Siscolo e o 
Sismama.  

 

• Permite o acompanhamento das ações de 
rastreamento de ambos os cânceres, e, a partir da 
identificação da usuária, a interoperabilidade com 
outros sistemas de informação do Ministério da 
Saúde. 
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Especificidade do atendimento à adolescente 

• MS considera adolescência de 10 a 19 anos 
 

• É necessária uma atenção especial em relação à ocorrência do câncer do colo do 
útero cada vez mais precocemente: 
– progressiva antecipação do início da puberdade  
– conseqüente decréscimo na idade da menarca 
– a capacidade reprodutiva se instala mais cedo 
– início precoce da atividade sexual e com ela a ocorrência de IST, entre elas o HPV e 

Aids.  

 
• Garantir estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças, 

principalmente voltadas à educação sexual e reprodutiva, assim como o 
acolhimento e a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero em 
adolescentes que têm atividade sexual e procurarem os serviços de saúde. 
 

• Constitui lesão ao direito maior de uma vida saudável qualquer exigência, como 
a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento no 
serviço de saúde, que possa afastar ou impedir o exercício pleno do adolescente 
de seu direito fundamental à saúde e à liberdade. 
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Situações especiais 

Gestantes: 
• Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do 

útero ou seus precursores. Apesar de a junção escamocolunar no ciclo gravidicopurperal 
encontrar-se exteriorizada na ectocérvice na maioria das vezes, o que dispensaria a 
coleta endocervical, a coleta de espécime endocervical não parece aumentar o risco 
sobre a gestação quando utilizada uma técnica adequada. 

• Recomendação: o rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações das demais 
mulheres, sendo que o pré-natal deve sempre ser considerado uma oportunidade para o 
rastreio. 
 

Pós-menopausa: 
• Mulheres na pós-menopausa, sem história de diagnóstico ou tratamento de lesões 

precursoras do câncer do colo uterino, apresentam baixo risco para desenvolvimento de 
câncer. 

• É fato que o diagnóstico de casos novos de câncer do colo uterino está associado, em 
todas as faixas etárias, com a ausência ou irregularidade do rastreamento. O seguimento 
de mulheres na pós-menopausa deve levar em conta seu histórico de exames. 

• Recomendação: mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as 
orientações para as demais mulheres. 
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Situações especiais 

Histerectomizadas: 
• O rastreamento realizado em mulheres sem colo do útero devido à 

histerectomia por condições benignas apresenta menos de um exame 
citopatológico alterado por mil exames realizados. 

• Recomendação: mulheres submetidas à histerectomia total por lesões 
benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais 
de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem 
exames anteriores normais. Em casos de histerectomia por lesão precursora ou 
câncer do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a 
lesão tratada. 
 

Mulheres sem história de atividade sexual: 
• Considerando os conhecimentos atuais em relação ao papel do HPV na 

carcinogênese do câncer do colo uterino e que a infecção viral ocorre por 
transmissão sexual, o risco de uma mulher que não tenha iniciado atividade 
sexual desenvolver essa neoplasia é desprezível.  

• Recomendação: não há indicação para rastreamento do câncer do colo do 
útero e seus precursores nesse grupo de mulheres. 
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• Objetivos da Detecção Precoce: reduzir a mortalidade 
por câncer de mama por meio do rastreamento e do 
diagnóstico precoce. 

 

Diretrizes para o Rastreamento: 

• MÉTODO: Exame clínico das mamas e Mamografia 

 

• PERIODICIDADE E POPULAÇÃO ALVO: Exame clínico das 
mamas anual a partir dos 40 anos e Mamografia a cada 
dois anos para mulheres de 50 a 69 anos. 
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• O câncer de mama, assim como outras neoplasias 
malignas, resulta de uma proliferação 
incontrolável de células anormais, que surgem 
em função de alterações genéticas, sejam elas 
hereditárias ou adquiridas por exposição a 
fatores ambientais ou fisiológicos.  
 

• Tais alterações genéticas podem provocar 
mudanças no crescimento celular ou na morte 
celular programada, levando ao surgimento do 
tumor. 
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Manifestações clínicas 

• Sintoma mais comum: aparecimento de um nódulo, 
geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que 
são de consistência branda, globosos e bem definidos.  
 

• Outros sinais de câncer de mama incluem:  
– saída de secreção pelo mamilo – especialmente quando é 

unilateral e espontânea –,  
– coloração avermelhada da pele da mama,  
– edema cutâneo semelhante à casca de laranja,  
– retração cutânea, dor ou inversão no mamilo,  
– descamação ou ulceração do mamilo.  
– A secreção papilar associada ao câncer geralmente é 

transparente, podendo também ser rosada ou avermelhada 
devido à presença de hemácias.  

– Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. 
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Prevenção primária: 

• Controle dos fatores de risco reconhecidos.  
– Embora os fatores hereditários e muitos daqueles relacionados ao ciclo 

reprodutivo da mulher não sejam passíveis de mudança, evidências 
demonstram uma diminuição do risco para mulheres que amamentaram e 
também à maior paridade.  

– Fatores relacionados ao estilo de vida como obesidade pós-menopausa, 
sedentarismo, consumo excessivo de álcool e terapia de reposição 
hormonal, podem ser controlados e contribuir para diminuir a incidência 
do câncer de mama.  

– Estima-se que é possível prevenir 28% dos casos de câncer de mama por 
meio da alimentação, nutrição, atividade física e gordura corporal 
adequada. 

 
• Detecção precoce: 
• O câncer de mama quando identificado em estágios iniciais (lesões 

menores que dois centímetros de diâmetro) apresenta prognóstico 
favorável. 
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Rastreamento 

• A mamografia (MMG) é o único exame utilizado para 
rastreamento, com capacidade de detectar lesões não 
palpáveis e causar impacto na mortalidade por câncer 
de mama. 

 

• Estimula-se que cada mulher realize a autopalpação 
das mamas sempre que se sentir confortável para tal 
(seja no banho, no momento da troca de roupa ou em 
outra situação do cotidiano), sem qualquer 
recomendação de técnica específica, valorizando-se a 
descoberta casual de pequenas alterações mamárias.  
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Exame Clínico das Mamas (ECM) 

• O ECM na investigação diagnóstica é o procedimento realizado para 
avaliar sinais e sintomas referidos por pacientes a fim de realizar o 
diagnóstico diferencial entre alterações suspeitas de câncer e aquelas 
relacionadas a condições benignas; 
 

• É uma oportunidade para o profissional de saúde informar a população 
feminina sobre o câncer da mama, sinas de alerta, fatores de risco, 
detecção precoce e a composição e variabilidade da mama normal; 
 

• É parte integrante da investigação de lesões suspeitas de câncer de mama 
e complementa a política de alerta à saúde das mamas como método de 
diagnóstico precoce; 
 

• Deve incluir a inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas 
e das cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares.  
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Exame Clínico das Mamas (ECM) 

• A inspeção estática tem o objetivo de identificar visualmente sinais 
sugestivos de câncer, tais como alterações no contorno da mama, 
ulcerações cutâneas ou do complexo areolopapilar.  

• Comparar as mamas observando possíveis assimetrias, diferenças na 
cor da pele, textura, e padrão de circulação venosa.  

• Nesta etapa, a mulher pode se manter sentada com os braços 
pendentes ao lado do corpo ou com os braços levantados sobre a 
cabeça.  
 

• Para realizar a inspeção dinâmica, deve-se solicitar que a mulher eleve 
e abaixe os braços lentamente, e realize contração da musculatura 
peitoral, comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra adiante 
do tórax, ou comprimindo o quadril com as mãos colocadas uma de 
cada lado.  

• A palpação consiste em examinar todas as áreas do tecido mamário e 
linfonodos.  

• Palpar as cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. 
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Mamografia 

CÂNCER DE MAMA 

63 



Ultrassonografia 

• As principais indicações da ultrassonografia como 
método diagnóstico são:  
– Diagnóstico diferencial entre lesão sólida e lesão cística.  

– Alterações no exame físico (lesão palpável), no caso de 
mamografia negativa ou inconclusiva.  

– Na jovem com lesão palpável.  

– Nas alterações do exame clínico no ciclo grávido-
puerperal.  

– Na doença inflamatória e abscesso.  

– No diagnóstico de coleções. 
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Ressonância magnética 

• Indicações mais comuns:  

– casos não conclusivos nos métodos tradicionais; 

–  carcinoma oculto;  

– planejamento terapêutico;  

– avaliação de resposta à quimioterapia;  

– suspeita de recidiva e  

– avaliação das complicações dos implantes.  
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Métodos invasivos 

• Biópsia cirúrgica - Pode ser incisional, quando há retirada de 
parte da lesão, e excisional, quando ocorre retirada total da 
lesão. 
 

• Biópsia percutânea com agulha grossa (PAG) - realizado sob 
anestesia local, que retira fragmento de tecido mamário para o 
exame histopatológico por meio de dispositivo automático para 
biópsia (pistola).  
 

• Punção por agulha fina (PAAF) - procedimento ambulatorial, 
de simples realização e baixo custo. 
 

• Biópsia percutânea a vácuo (mamotomia) - utiliza um sistema 
de aspiração a vácuo em conjunto com um sistema de corte 

CÂNCER DE MAMA 

66 



Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 
Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas - Portaria  de 

Consolidação nº 02/2017 (Origem PRT 874, de 16/05/2013 

• Objetivo: a redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda 
a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de 
promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. 
 

• Princípios e Diretrizes: 
– Promoção da Saúde; 
– Prevenção do Câncer; 
– Vigilância, Informação, Monitoramento e Avaliação;  
– Cuidado Integral;  
– Ciência e Tecnologia;  
– Educação;  
– Comunicação em Saúde. 

 
• Sistema de Informação do Câncer: 

– Única base de dados para todos os tipos de câncer - integração Siscolo e Sismama 
– Acompanhamento do atendimento de cada paciente 
– Gerenciamento do tempo de diagnóstico e início do tratamento de câncer  - Lei nº 12.732/2012 
– Padronização de laudos: comparação de resultados  
– Avaliação (serviço, programa, rede) 
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E como cai em concurso? 

69 



Em relação à Política de Atenção à Saúde da Mulher, assinale a afirmativa 
correta.  
[A] Apresenta como objetivos gerais: estimular a implantação e 
implementação do planejamento familiar; promover a atenção obstétrica e 
neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento 
em condições inseguras.  
[B] Apresenta como objetivos específicos: promover a melhoria das condições 
de vida e saúde; reduzir a morbimortalidade, especialmente por causas 
evitáveis, e ampliar, qualificar e humanizar a atenção à saúde da mulher no 
SUS.  
[C] A norma Técnica de “Prevenção e tratamento de agravos resultantes da 
violência sexual contra mulheres e adolescentes” garante a qualidade e 
ampliação de serviços de atenção ao abortamento previsto em lei, como 
forma de atenção humanizada ao abortamento.  
[D] A promoção da atenção à saúde da mulher negra e da saúde das 
trabalhadoras do campo não são contempladas na Política de Atenção á 
Saúde da Mulher, pois são atendidas em programas específicos.  
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Em relação à Política de Atenção à Saúde da Mulher, assinale a afirmativa 
correta.  
[A] Apresenta como objetivos gerais: estimular a implantação e 
implementação do planejamento familiar; promover a atenção obstétrica e 
neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento 
em condições inseguras.  
[B] Apresenta como objetivos específicos: promover a melhoria das condições 
de vida e saúde; reduzir a morbimortalidade, especialmente por causas 
evitáveis, e ampliar, qualificar e humanizar a atenção à saúde da mulher no 
SUS.  
[C] A norma Técnica de “Prevenção e tratamento de agravos resultantes da 
violência sexual contra mulheres e adolescentes” garante a qualidade e 
ampliação de serviços de atenção ao abortamento previsto em lei, como 
forma de atenção humanizada ao abortamento.  
[D] A promoção da atenção à saúde da mulher negra e da saúde das 
trabalhadoras do campo não são contempladas na Política de Atenção á 
Saúde da Mulher, pois são atendidas em programas específicos.  
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Sobre os objetivos do Programa do Ministério da Saúde de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, coloque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO e 
assinale a alternativa correspondente à sequência correta. 
I- ( ) Diminuir a cobertura e a concentração do atendimento pré-natal. 
II- ( ) Aumentar os índices de aleitamento materno. 
III- ( ) Consentir o aborto mediante a prevenção da gravidez indesejada. 
IV- ( ) Implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle do 
câncer de mama e cérvico-uterino. 
a) I-V, II-V, III-V e IV-F  
b) I-F, II-V, III-F e IV-V  
c) I-F, II-F, III-V e IV-F  
d) I-V, II-V, III-V e IV-V 
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Sobre os objetivos do Programa do Ministério da Saúde de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, coloque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO e 
assinale a alternativa correspondente à sequência correta. 
I- (    ) Diminuir a cobertura e a concentração do atendimento pré-natal. 
II- (     ) Aumentar os índices de aleitamento materno. 
III- (    ) Consentir o aborto mediante a prevenção da gravidez indesejada. 
IV- (     ) Implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle do 
câncer de mama e cérvico-uterino. 
a) I-V, II-V, III-V e IV-F  
b) I-F, II-V, III-F e IV-V  
c) I-F, II-F, III-V e IV-F  
d) I-V, II-V, III-V e IV-V 
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    Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é INCORRETO afirmar: 
a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, 
proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção 
à saúde (da básica à media complexidade). 
b) A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta 
determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto 
sujeito capaz e responsável por suas escolhas. 
c) A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, 
culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc. 
d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem 
discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse 
enfoque deverá ser incorporado aos processos de sensibilização e capacitação para 
humanização das práticas em saúde. 
e) No processo de elaboração, execução e avaliação da Política de Atenção à Saúde da 
Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, em 
particular do movimento de mulheres, pelo reconhecimento de sua contribuição técnica e 
política no campo dos direitos e da saúde da mulher. 
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    Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é INCORRETO afirmar: 
a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, 
proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção 
à saúde (da básica à média complexidade). DA BÁSICA À ALTA COMPLEXIDADE! 
b) A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta 
determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto 
sujeito capaz e responsável por suas escolhas. 
c) A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, 
culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc. 
d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem 
discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse 
enfoque deverá ser incorporado aos processos de sensibilização e capacitação para 
humanização das práticas em saúde. 
e) No processo de elaboração, execução e avaliação da Política de Atenção à Saúde da 
Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, em 
particular do movimento de mulheres, pelo reconhecimento de sua contribuição técnica e 
política no campo dos direitos e da saúde da mulher. 
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Em relação às Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 
podemos afirmar que: 
A) a Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres apenas nos ciclos 
de vida iniciais, não fazendo distinção entre os grupos populacionais de diferentes faixas 
etárias. 
B) a gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, 
para atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis 
assistenciais. 
C) a elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher não deverão 
nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia. 
D) a Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção fora de seu contexto de vida. 
E) a Atenção Integral à Saúde da Mulher implica, para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas iguais, com realidades econômicas, culturais, 
religiosas e raciais idênticas. 
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Em relação às Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 
podemos afirmar que: 
A) a Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres apenas nos ciclos 
de vida iniciais, não fazendo distinção entre os grupos populacionais de diferentes faixas 
etárias. 
B) a gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, 
para atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis 
assistenciais. 
C) a elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher não deverão 
nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia. 
D) a Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção fora de seu contexto de vida. 
E) a Atenção Integral à Saúde da Mulher implica, para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas iguais, com realidades econômicas, culturais, 
religiosas e raciais idênticas. 
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Agente Técnico Legislativo - Enfermagem/Assembleia Legislativa/SP/FCC/ 2010 
  
  
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, implantada pelo 
Ministério da Saúde, tem como um dos objetivos diminuir casos de câncer na 
população feminina. A fim de colaborar nessa redução, são atribuições do 
enfermeiro:  
I. Realização de consulta de enfermagem, solicitação de exames laboratoriais 

e prescrição de medicamentos, conforme protocolo estabelecido pela 
instituição.  

II. Realização de visita domiciliar.  
III. Supervisão e coordenação do trabalho da equipe de enfermagem e dos 

agentes comunitários.  
Está correto o que se afirma em  
(A) I, apenas.  
(B) II, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I e II, apenas.  
(E) I, II e III. 
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Agente Técnico Legislativo - Enfermagem/Assembleia Legislativa/SP/FCC/ 2010 
  
  
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, implantada pelo 
Ministério da Saúde, tem como um dos objetivos diminuir casos de câncer na 
população feminina. A fim de colaborar nessa redução, são atribuições do 
enfermeiro:  
I. Realização de consulta de enfermagem, solicitação de exames laboratoriais 

e prescrição de medicamentos, conforme protocolo estabelecido pela 
instituição.  

II. Realização de visita domiciliar.  
III. Supervisão e coordenação do trabalho da equipe de enfermagem e dos 

agentes comunitários.  
Está correto o que se afirma em  
(A) I, apenas.  
(B) II, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I e II, apenas.  
(E) I, II e III. 
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(CAMPINAS/CETRO/2013) Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 
M.L.F., 32 anos, sexo feminino, foi diagnosticada com câncer de colo 
de útero. O médico da unidade forneceu uma guia de 
encaminhamento para serviço de maior complexidade, que 
forneceria o tratamento necessário para a paciente. Ao realizar a 
ação de encaminhar a paciente ao serviço mais adequado para 
atendê-la, há o cumprimento de um dos princípios do SUS. 
Assinale a alternativa que apresenta o princípio do SUS executado. 
(A) Universalidade. 
(B) Igualdade. 
(C) Equidade. 
(D) Descentralização. 
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(UNESP/VUNESP/2013) O câncer de colo de útero é o segundo 
tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de 
morte de mulheres por câncer no Brasil. Por ano, faz 4 800 vítimas 
fatais e apresenta 18 430 novos casos (INCA, 2013). 
Essa descrição caracteriza o câncer de colo de útero como problema 
de saúde pública aplicando ao agravo os critérios de 
(A) prevalência e evitabilidade. 
(B) vulnerabilidade e letalidade. 
(C) magnitude e vulnerabilidade. 
(D) magnitude e transcendência. 
(E) transcendência e vulnerabilidade. 
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A transcendência é a capacidade de superar os limites normais 
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(TASP/SJRP/VUNESP/2011) A situação epidemiológica da infecção pelo HPV 
(Papilomavirus Humano) está inserida nas estratégias do Programa Nacional de 
DST/AIDS, pela sua importância no desenvolvimento do câncer de colo de útero. 
Sabe-se que 
(A) a prática do sexo seguro, efetivamente, evita o contágio pelo HPV apenas no 
homem. 
(B) o uso de preservativos não é indicado como método preventivo no caso do HPV. 
(C) o homem, por fatores ligados ao gênero, não adquire a infecção pelo HPV. 
(D) a prevenção primária, embora não suficiente, deve ser realizada com o uso de 
preservativos durante a relação sexual. 
(E) a infecção pelo HPV é de transmissão frequentemente sexual, mas 
extremamente rara no Brasil, dificultando a adesão da população aos apelos 
preventivos. 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

Em relação ao autoexame de mama, é correto afirmar que  
a) a dor geralmente é um preditivo para a presença de câncer de 
mama. 
b) os nódulos que surgem antes da menstrução e desaparecem com o 
término da mesma têm valor clínico importante no diagnóstico. 
c) ao observar as mamas no espelho, tanto com as mãos na cintura 
como elevadas, é normal perceber deformações, diferenças de 
tamanho, aspecto, principalmente no período menstrual. 
d) o exame das mamas realizado pela própria mulher não substitui o 
exame físico realizado por profissional de saúde. 
e) o exame clínico das mamas descarta a necessidade de exames 
complementares até os 40 anos de idade. 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 
mais comum entre as mulheres, mas se diagnosticado precocemente, o 
prognóstico é relativamente bom. Em relação ao câncer de mama, está 
correto afirmar que: 
a) os fatores determinantes para o aumento de sua prevalência em mulheres 
com idade inferior aos 40 anos são a obesidade, ingestão de álcool, exposição a 
radiações ionizantes e o uso de pílulas anticoncepcionais. 
b) as estatísticas indicam aumento de sua incidência em países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, sendo raro os casos antes dos 45 anos e alta com 
crescimento progressivo após os 45 anos de idade. 
c) os sinais mais frequentes são alterações na pele que recobre a mama, 
abaulamento, retração com aspecto semelhante a casca de laranja e presença 
de secreção no mamilo. 
d) a Lei n.o 11.664, de 2008, estabelece que todas as mulheres têm direito à 
mamografia a partir dos 50 anos.  
e) o exame clínico das mamas deve ser feito uma vez por ano pelas mulheres 
entre 40 e 49 anos e a mamografia a cada 3 anos por mulheres entre 55 a 75 
anos. 
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c) os sinais mais frequentes são alterações na pele que recobre a mama, 
abaulamento, retração com aspecto semelhante a casca de laranja e presença 
de secreção no mamilo. 
d) a Lei n.o 11.664, de 2008, estabelece que todas as mulheres têm direito à 
mamografia a partir dos 50 anos. A Lei citada fala de 40 anos. 
e) o exame clínico das mamas deve ser feito uma vez por ano pelas mulheres 
entre 40 e 49 anos e a mamografia a cada 3 anos por mulheres entre 55 a 75 
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Lei nº 11.664 de 29/04/08 – dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a 
detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres de colo uterino e de mama no âmbito do SUS - 
Dentre outras, define o exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. 89 



No Brasil, com base na Organização Mundial da Saúde, a 
periodicidade recomendada para realização do exame 
de Papanicolaou é: 
a) anual, a partir do início de vida sexual ativa. 
b) anual, a partir dos 35 anos de idade, se tiver vida 
sexual ativa. 
c) a cada dois anos, a partir dos 18 anos desde que já 
tenha iniciado vida sexual . 
d) a cada três anos, após dois resultados negativos com 
intervalo de um ano entre eles. 
e) a cada três anos, a partir dos 50 anos; e anual, do início 
da vida sexual até esta idade. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARAPANIM-PA/2010 

Analise as questões abaixo sobre o câncer de mama: 
I- A mama do tipo “casca de laranja” é um sinal tardio do câncer de mama. 
II- Os sinais e sintomas do câncer de mama incluem um nódulo ou massa 
irregular indolor à palpação, aumento dos linfonodos axilares, fadiga e dor. 
III- Pode-se prevenir os casos de câncer de mama através de uma alimentação 
saudável e atividade física regular. 
IV- Evidências científicas sugerem que o autoexame das mamas não é 
eficiente para a detecção e não contribui para a redução da mortalidade por 
câncer de mama. 
Está correto o que se afirma em: 
a) III e IV apenas 
b) I, II, III e IV 
c) II e IV apenas 
d) I, III apenas 
e) IV apenas 
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PREF. ABELARDO CRUZ-SC/2011 

São fatores de risco para o câncer de mama:  
A) 1ª gestação igual ou superior a 35 anos.  
B) Multiplicidade de parceiros.  
C) Dieta rica em gordura animal.  
D) Tabagismo.  
E) Nuliparidade.  
 
Estão corretas as afirmativas:  
a) A, B, C, D.  
b) B, C, D.  
c) Todas as alternativas.  
d) A, B, D, E.  
e) A, C, D, E. 
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Metrô SP/FCC/2014 
 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os principais fa tores 
de risco para o câncer de mama estão ligados a 
(A) menopausa precoce, sedentarismo e idade. 
(B) idade, aspectos endócrinos e genéticos. 
(C) nuliparidade, histórico familiar e atividade física regular. 
(D) menarca tardia, exposição a radiações ionizantes em idade 
inferior a 35 anos e ingestão regular de álcool. 
(E) ocorrência da primeira gravidez na adolescência, 
sedentarismo e menopausa precoce.  
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mama estão ligados a 
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(B) idade, aspectos endócrinos e genéticos. 
(C) nuliparidade, histórico familiar e atividade física regular. 
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Analista Judiciário - Apoio Especializado/Enfermagem/FCC/2012/TRT  
 
Para o rastreamento do câncer de colo de útero em mulheres saudáveis com 
vida sexual ativa, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) recomenda  
(A) estrogenização prévia na adolescência para posterior coleta de 

Papanicolau, a partir dos 18 anos até a menopausa.  
(B) ultrassom endovaginal, anualmente, a partir de 25 anos até 64 anos de 

idade.  
(C) coleta do Papanicolau, anualmente, a partir dos 15 anos de idade até 64 

anos.  
(D) coleta anual de citologia cervical, a partir de 2 exames negativos 

semestrais.  
(E) citopatológico do colo de útero com intervalo anual, a partir dos 25 anos 

de idade e a cada três anos, após dois exames consecutivos com resultados 
negativos. 
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(D) coleta anual de citologia cervical, a partir de 2 exames negativos 

semestrais.  
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de idade e a cada três anos, após dois exames consecutivos com resultados 
negativos. 

Está definido que, no Brasil, o exame citopatológico deve ser 
priorizado para mulheres de 25 a 64 anos, 1 vez por ano e, após 2 
exames anuais consecutivos negativos, a cada 3 anos. 
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(UFPR/PREF. CURITIBA/2016) Em relação à promoção da saúde da mulher, Papanicolau é 
um exame importante. Sobre a importância desse exame, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
( ) É um exame realizado regularmente, para a detecção de câncer de colo de útero e das 
trompas. 
( ) Um resultado negativo significa que a mulher não necessita fazer novo exame nos 5 
anos seguintes. 
( ) A iniciação sexual precoce, vários parceiros, tabagismo e doenças sexualmente 
transmissíveis são fatores de risco para essa patologia. 
( ) O processo de instalação desse tipo de câncer pode durar anos, mas, com diagnóstico 
precoce, pode-se atingir 100% de cura. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) V – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) F – F – F – V. 
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( ) O processo de instalação desse tipo de câncer pode durar anos, mas, com diagnóstico 
precoce, pode-se atingir 100% de cura. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
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(VUNESP/PREF. ALUMINIO/2016) Para responder às questões de números 
21 e 22, leia atentamente o relato a seguir. 
 
R.L., 54 anos, feminino, menopausa há três anos, viúva há cinco anos, sem 
atividade sexual, compareceu à unidade de saúde da família (USF) para 
consulta de enfermagem para controle e acompanhamento do tratamento 
para hipertensão arterial. Ao analisar o prontuário da usuária, o 
enfermeiro observou que fazia uso de hidroclorotiazida e metildopa para o 
controle da hipertensão e que havia realizado o último exame de 
Papanicolaou há 20 meses, sendo que os três exames anteriores, realizados 
em intervalos de um ano, apresentavam resultados normais. 
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Em relação à prevenção do câncer de colo uterino, de acordo com o enfermeiro, deve-
se 
(A) encaminhar imediatamente R.L. para a coleta de material para preventivo, pois a 
repetição do exame está atrasada. 
(B) orientar a usuária que, deverá comparecer para realizar novo exame ao completar 
três anos do último exame de Papanicolaou. 
(C) esclarecer a R.L. que, a partir dos 50 anos, desde que não ativa sexualmente, 
mulheres com três exames consecutivos, com resultado normal, estão dispensadas de 
realizar o exame preventivo. 
(D) agendar consulta com o ginecologista para a coleta de material para exame 
colpocitológico, por se tratar de mulher menopausada. 
(E) aproveitar a oportunidade para coletar material para o exame preventivo, 
orientando a usuária que se o resultado for normal, salvo apresente queixas, não 
necessitará mais realizar o exame, pois ela já entrou na menopausa. 
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Em relação à prevenção do câncer de colo uterino, de acordo com o enfermeiro, deve-
se 
(A) encaminhar imediatamente R.L. para a coleta de material para preventivo, pois a 
repetição do exame está atrasada. 
► (B) orientar a usuária que, deverá comparecer para realizar novo exame ao 
completar três anos do último exame de Papanicolaou. 
(C) esclarecer a R.L. que, a partir dos 50 anos, desde que não ativa sexualmente, 
mulheres com três exames consecutivos, com resultado normal, estão dispensadas de 
realizar o exame preventivo. 
(D) agendar consulta com o ginecologista para a coleta de material para exame 
colpocitológico, por se tratar de mulher menopausada. 
(E) aproveitar a oportunidade para coletar material para o exame preventivo, 
orientando a usuária que se o resultado for normal, salvo apresente queixas, não 
necessitará mais realizar o exame, pois ela já entrou na menopausa. 
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A usuária deverá ser orientada quanto à ocorrência de efeitos colaterais 
decorrentes do uso da hidroclorotiazida que compreende, entre outros itens, a  
(A) hipotensão postural, principalmente quando do uso de bebidas alcoólicas. 
(B) flatulência, agravada por dieta pobre em fibras. 
(C) disúria, intensificada por baixa ingestão hídrica. 
(D) visão borrada, principalmente à noite. 
(E) alteração na cor da urina e do suor que pode apresentar tom alaranjado. 
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(VUNESP/PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2015) O exame clínico das mamas – ECM – 
possibilita identificar anormalidades que contribuem para a detecção precoce do 
câncer de mama. A seu respeito, está correto afirmar que 
(A) o ECM tem alta sensibilidade para detecção de tumores de mama em todas as 
fases de desenvolvimento. 
(B) o exame é composto por dois tipos de inspeção: a estática ou inspeção visual e a 
dinâmica, em que ocorre a palpação. 
(C) a pele com aspecto de casca de laranja e a proeminência venosa constituem 
achados de normalidade anatômica. 
(D) a palpação das mamas abrange o exame de linfonodos axilares, supra e 
infraclaviculares, preferentemente com a mulher em decúbito lateral e os braços 
estendidos ao lado do corpo. 
(E) a detecção de linfonodos duros e pouco móveis ou descarga papilar espontânea e 
unilateral, aquosa ou não, constitui sinal de alerta para prosseguimento da 
investigação. 
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(VUNESP/PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2015) O exame clínico das mamas – ECM – 
possibilita identificar anormalidades que contribuem para a detecção precoce do câncer 
de mama. A seu respeito, está correto afirmar que 
(A) o ECM tem alta sensibilidade para detecção de tumores de mama em todas as fases de 
desenvolvimento. 
(B) o exame é composto por dois tipos de inspeção: a estática ou inspeção visual e a 
dinâmica, em que ocorre a palpação. 
(C) a pele com aspecto de casca de laranja e a proeminência venosa constituem achados 
de normalidade anatômica. 
(D) a palpação das mamas abrange o exame de linfonodos axilares, supra e 
infraclaviculares, preferentemente com a mulher em decúbito lateral e os braços 
estendidos ao lado do corpo.           dorsal 
► (E) a detecção de linfonodos duros e pouco móveis ou descarga papilar espontânea e 
unilateral, aquosa ou não, constitui sinal de alerta para prosseguimento da investigação. 

O ECM deve incluir a inspeção estática (visual), inspeção dinâmica 
(após levantar os braços), palpação das mamas e das cadeias 
ganglionares axilares e supraclaviculares. 
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OLIMPIA/2019/VUNESP - De acordo com a Resolução COFEN no 381/2011, no âmbito 
da equipe de Enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncótica pelo 
método de Papanicolau é privativa do Enfermeiro. O Enfermeiro deverá estar dotado 
dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico 
ao procedimento, que contempla: 
(A) para a coleta na ectocérvice, encaixar a ponta mais curta da espátula de Ayres no 
orifício externo do colo e girar. 
(B) o movimento adequado da espátula para raspagem do material da ectocérvice é de 
ida e volta, na amplitude de 180 graus. 
(C) após a disposição do material sobre a lâmina, aguardar a secagem e em seguida fazer 
a imersão em álcool 96%. 
(D) o material da endocervice é obtido pela introdução da escova no canal cervical, 
girando em 360 graus, abrangendo o seu contorno. 
(E) após a coleta e fixação do material, identificar a lâmina na parte fosca, com as iniciais 
da mulher e seu número de registro. 
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OLIMPIA/2019/VUNESP - De acordo com a Resolução COFEN no 381/2011, no âmbito 
da equipe de Enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncótica pelo 
método de Papanicolau é privativa do Enfermeiro. O Enfermeiro deverá estar dotado 
dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico 
ao procedimento, que contempla: 
(A) para a coleta na ectocérvice, encaixar a ponta mais curta da espátula de Ayres no 
orifício externo do colo e girar. 
(B) o movimento adequado da espátula para raspagem do material da ectocérvice é de 
ida e volta, na amplitude de 180 graus. 
(C) após a disposição do material sobre a lâmina, aguardar a secagem e em seguida fazer 
a imersão em álcool 96%. 
(D) o material da endocervice é obtido pela introdução da escova no canal cervical, 
girando em 360 graus, abrangendo o seu contorno. 
(E) após a coleta e fixação do material, identificar a lâmina na parte fosca, com as iniciais 
da mulher e seu número de registro. 
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Assistência ao 
pré-natal 
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Objetivo 

• Assegurar o desenvolvimento da gestação, 
permitindo o parto de um recém-nascido 
saudável, sem impacto para a saúde materna, 
inclusive abordando aspectos psicossociais e 
as atividades educativas e preventivas.  

 

• A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a 
porta de entrada preferencial da gestante no 
sistema de saúde.  
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10 Passos para o Pré-Natal de 
qualidade na Atenção Básica: 

1°) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de 
gestação (captação precoce). 
 
2°) Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários 
à atenção pré-natal. 
 
3°) Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação 
em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no 
atendimento pré-natal. 
 
4°) Promover a escuta ativa da gestante e de seus(suas) acompanhantes, 
considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não 
somente um cuidado biológico. 
 
5°) Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento 
pré-natal, quando necessário. 
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10 Passos para o Pré-Natal de 
Qualidade na Atenção Básica: 

6°) É direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de consultas, exames 
e ter acesso a informações) antes, durante e depois da gestação: "pré-natal 
do(a) parceiro(a)". 
 

7°) Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja 
necessário. 
 

8°) Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico. 
 

9°) Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço 
de saúde no qual irá dar à luz (vinculação). 
 

10°) As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei 
no período gravídico-puerperal. 
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Atribuições do Enfermeiro 

• Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e 
da vacinação; 
 
• Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante 
devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta); 
 
• Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença 
do(a) médico(a); 
 
• Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal; 
 
• Realizar testes rápidos; 
 
• Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e 
ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das DST, conforme 
protocolo da abordagem sindrômica); 
 
• Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e hepatite B); 
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Atribuições do Enfermeiro 

• Identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou identificadas como de alto risco e 
encaminhá-las para consulta médica. Caso seja classificada como de alto risco e houver 
dificuldade para agendar a consulta médica (ou demora significativa para este 
atendimento), a gestante deve ser encaminhada diretamente ao serviço de referência; 
 
• Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero; 
 
• Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou atividades de sala 
de espera); 
 
• Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade; 
 
• Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das 
gestantes faltosas; 
 
• Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o 
processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento 
familiar. 

 
117 



Diagnóstico da gravidez: 

• O ßHCG (Hormônio Gonadotrofina coriônica 
humana) pode ser detectado no sangue 
periférico da mulher grávida entre 8 a 11 dias 
após a concepção.  

 

• Os níveis plasmáticos aumentam rapidamente 
até atingir um pico entre 60 e 90 dias de 
gravidez.  
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Sinais de presunção de gravidez: 
• Atraso menstrual; 
• Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de 
apetite, aumento da frequência urinária e sonolência); 
• Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos 
mamilos, saída de colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal, 
aumento do volume abdominal). 

 
Sinais de probabilidade: 
• Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume; 
• Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização; 
• Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do oitavo ou nono dia após 
a fertilização. 
 
Sinais de certeza: 
• Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados pelo sonar a partir 
de 12 semanas e pelo Pinard a partir de 20 semanas; 
• Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas); 
• Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por via transvaginal com 
apenas 4 a 5 semanas gestacionais e a atividade cardíaca é a primeira manifestação do 
embrião com 6 semanas gestacionais. 
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Fatores de risco que podem indicar 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco: 

 Pré-natal de alto risco: cerca de 10% das gestações - aumenta significativamente a probabilidade de 
intercorrências e óbito materno e/ou fetal.  

  
Fatores relacionados às condições prévias: 
• Cardiopatias; 
• Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica); 
• Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em casos de transplantados); 
• Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, Doenças 
hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia); 
• Hipertensão arterial crônica e/ou caso de paciente que faça uso de anti-hipertensivo; 
• Doenças neurológicas (como epilepsia); 
• Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, depressão grave etc.); 
• Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses); 
• Alterações genéticas maternas; 
• Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar; 
• Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras); 
• Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG 
com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); 
• Hanseníase; 
• Tuberculose; 
• Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 
• Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado. 
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Fatores de risco que podem indicar 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco: 

Fatores relacionados à história reprodutiva anterior: 

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

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

• Abortamento habitual; 

• Esterilidade/infertilidade. 
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Fatores de risco que podem indicar 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco: 

Fatores relacionados à gravidez atual: 

• Restrição do crescimento intrauterino; 

• Polidrâmnio (excesso de líquido amniótico) ou oligoidrâmnio (redução de líquido); 

• Gemelaridade; 

• Malformações fetais ou arritmia fetal; 

• Distúrbios hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, hipertensão gestacional ou 
transitória);  

• Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite; 

• Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso; 

• Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG 
com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); 

• Infecções como a rubéola e a citomegalovirose adquiridas na gestação atual; 

• Evidência laboratorial de proteinúria; 

• Diabetes mellitus gestacional; 

• Desnutrição materna severa; 

• Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante para avaliação nutricional); 

• NIC III (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista); 

• Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com Bi-rads III ou mais (nestes casos, deve-se 
encaminhar a gestante ao oncologista); 

• Adolescentes com fatores de risco psicossocial. 
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    Calendário de consultas: 

• O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6, com 
acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.  
 

• A gestação tem data prevista (ou estimada) no dia em que se 
completam 40 semanas, mas pode ir até 42 semanas.  
 

• A partir de 37 semanas completas, o bebê já não será mais 
considerado prematuro, se nascer. 
 

• Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas 
conforme o seguinte cronograma: 
– Até 28ª semana – mensalmente; 
– Da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente; 
– Da 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 
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Calendário de consultas: 
• Cronograma: 

– Até 28ª semana – mensalmente; 
– Da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente; 
– Da 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 
 

• A maior frequência de visitas no final da gestação visa à avaliação do risco 
perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas mais comuns nesse 
trimestre: trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 
amniorrexe prematura e óbito fetal.  
– Não existe “alta” do pré-natal antes do parto. 

 
• Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, é necessário encaminhar a 

gestante para avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do 
líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal. 
 

• O acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal deve ser 
iniciado o mais precocemente possível e só se encerra após o 42º dia de 
puerpério, período em que a consulta de puerpério deverá ter sido 
realizada. 125 



Roteiro da primeira consulta 
•                           Anamnese: 

•               Na primeira consulta, deve-se pesquisar os aspectos socioepidemiológicos e os antecedentes de saúde: 

– data precisa da última menstruação;  

– regularidade dos ciclos;  

– uso de anticoncepcionais;  

– paridade;  

– intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas;  

– detalhes de gestações prévias;  

– hospitalizações anteriores;  

– uso de medicações;  

– história prévia de IST;  

– exposição ambiental ou ocupacional de risco;  

– reações alérgicas;  

– história pessoal ou familiar de doenças hereditárias/malformações;  

– gemelaridade anterior;  

– fatores socioeconômicos;  

– atividade sexual;  

– uso de tabaco, álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas;  

– história infecciosa prévia;  

– vacinações prévias;  

– história de violências. 
 

• Na pesquisa de sintomas relacionados à gravidez também deverá ser questionada a existência de náuseas, vômitos, 
dor abdominal, constipação, cefaleia, síncope, sangramento ou corrimento vaginal, disúria, polaciúria e edemas. 
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Roteiro da primeira consulta 

Solicitação de exames complementares: 
• Hemograma; 
• Tipagem sanguínea e fator Rh; 
• Coombs indireto (se for Rh negativo); 
• Glicemia de jejum; 
• Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR; 
• Anti-HIV; 
• Toxoplasmose IgM e IgG; 
• Sorologia para hepatite B (HbsAg e Anti-Hbc total); 
• Exame de urina e urocultura; 
• Ultrassonografia obstétrica (não é obrigatório), com a função de verificar a idade 
gestacional; 
• Citopatológico de colo de útero (se necessário); 
• Exame da secreção vaginal (se houver indicação clínica); 
• Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica); 
• Eletroforese de hemoglobina (se a gestante for negra, tiver antecedentes familiares 
de anemia falciforme ou apresentar história de anemia crônica). 
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Exames 

• Vírus da hepatite C: não há evidência suficiente da sua efetividade como rastreamento 
de rotina. Deve ser solicitado em situações especiais de alto risco, como uso de drogas 
injetáveis e/ou parceiro usuário, transfusões de sangue ou múltiplos parceiros de um ou de 
ambos; 

 

• Vírus da hepatite B: o rastreamento sorológico deve ser oferecido para mulheres 
grávidas, porque a intervenção pós-natal pode diminuir o risco de transmissão mãe-filho. 
Deve-se solicitar o rastreamento na primeira consulta – pois se o resultado for negativo e 
não houver história de vacinação prévia recomenda-se a vacinação – e no terceiro 
trimestre; 

 

• HIV : deve ser oferecido na primeira consulta e no terceiro trimestre do pré-natal, 
porque as intervenções podem reduzir a transmissão materno-fetal; 
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Exames 

 

• Rubéola: deve ser oferecido para identificar mulheres em risco de contrair infecção e 
possibilitar vacinação no período pós-natal, protegendo gestações futuras;  

 

•Sífilis: é recomendado na primeira consulta e no terceiro trimestre do pré-natal. Se o 
resultado for positivo, recomenda-se tratamento imediato, já que o tratamento durante a 
gestação é benéfico para a mãe e para o feto – parceiro(a); 

 

• Ultrassonografia obstétrica: poderá ser solicitada para a gestante quando houver 
impossibilidade de determinação da idade gestacional correta e na presença de 
intercorrências clínicas ou obstétricas, assim como detecção precoce de gestações múltiplas 
e retardo de crescimento intrauterino. Se for solicitada, na ausência de indicações 
específicas, a época ideal seria em torno de 16 a 20 semanas de gestação, quando pode-se 
detectar malformações fetais e calcular a idade gestacional. 
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Consultas subsequentes 

• Anamnese atual sucinta; 
• Exame físico direcionado (deve-se avaliar o bem-estar materno e fetal); 
• Verificação do calendário de vacinação; 
• Avaliar o resultado dos exames complementares; 
• Revisão e a atualização do Cartão da Gestante e da Ficha de Pré-Natal. 
• Avaliação nutricional; 
• Pressão arterial; 
• Palpação obstétrica e medida da altura uterina; 
• Ausculta dos batimentos cardiofetais (BCF); 
• Verificação da presença de edemas; 
• Coleta de material para colpocitologia oncótica (inclui a inspeção vulvar, o 

exame especular e o toque vaginal. Não se deve perder a oportunidade para a 
realização do rastreamento do câncer do colo do útero nas gestantes. Não está 
contraindicada a realização deste exame em mulheres grávidas, podendo ser 
feito em qualquer período da gestação, preferencialmente até o 7º mês); 

• Exame clínico das mamas; 
• Preparo das mamas para amamentação. 
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Cálculo da idade gestacional: 

• Os métodos para esta estimativa dependem da data da 
última menstruação (DUM). 
 

I. Quando a DUM é conhecida e certa: 
• É o método de escolha para se calcular a idade gestacional 

em mulheres com ciclos menstruais regulares e sem uso de 
métodos anticoncepcionais hormonais: 
– Uso do calendário: some 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): coloque a seta sobre o dia e o mês 
correspondentes ao primeiro dia e mês do último ciclo 
menstrual e observe o número de semanas indicado no dia e 
mês da consulta atual. 
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Gestograma: 
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Cálculo da idade gestacional: 

II. 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, 
considere como data da última menstruação os dias 
5, 15 e 25, respectivamente. Proceda, então, à 
utilização de um dos métodos descritos. 
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Cálculo da idade gestacional: 

III. Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos: 
• Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade gestacional 

e a data provável do parto serão, inicialmente, determinadas por 
aproximação, basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo 
toque vaginal, além da informação sobre a data de início dos movimentos 
fetais, que habitualmente ocorrem entre 18 e 20 semanas. Pode-se utilizar a 
altura uterina e o toque vaginal, considerando-se os seguintes parâmetros: 

• Até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino (6 a 9 cm); 
• Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho normal; 
• Na 10ª semana, o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual; 
• Na 12ª semana, o útero enche a pelve, de modo que é palpável na sínfise 
púbica; 
• Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz 
umbilical; 
• Na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical; 
• A partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a 
medida da altura uterina.  
 Este parâmetro torna-se menos fiel a partir da 30ª semana de idade 
gestacional. 
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Mensuração da altura uterina 
Objetivo: Visa ao acompanhamento do crescimento fetal e à detecção precoce de 
alterações. Use como indicador a medida da altura uterina e sua relação com o 
número de semanas de gestação. 
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A partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a 
medida da altura uterina. 



Mensuração da altura uterina 

Técnica para medida da altura uterina: 
- Posicione a gestante em decúbito dorsal, com o abdome descoberto; 
- Delimite a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino; 
- Fixe a extremidade inicial (0cm) da fita métrica, flexível e não extensível, na borda 
superior da sínfise púbica com uma das mãos, passando-a entre os dedos indicador e 
médio. 
- Deslize a fita métrica entre os dedos indicador e médio da outra mão até alcançar o 
fundo do útero com a margem cubital da mesma mão; 
- Proceda à leitura quando a borda cubital da mão atingir o fundo uterino; 

Medido a partir da 12ª semana! 
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Cálculo da data provável do parto: 

• Calcula-se a data provável do parto (DPP) levando-se em 
consideração a duração média da gestação normal (280 dias ou 40 
semanas, a partir da DUM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: somar 7 dias ao primeiro dia da última 
menstruação e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última 
menstruação (ou adicionar nove meses, se corresponder aos meses 
de janeiro a março).  
Esta forma de cálculo é chamada de Regra de Näegele. Nos casos em 
que o número de dias encontrado for maior do que o número de dias 
do mês, passe os dias excedentes para o mês seguinte, adicionando 1 
ao final do cálculo do mês. 
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Cálculo da data provável do parto: 
Exemplos: 
Data da última menstruação (DUM): 13/09/04 
Dada provável do parto (DPP): 20/06/05 (13 + 7 = 20/9 – 3 = 6) 
 
Data da última menstruação: 10/02/04 
Dada provável do parto: 17/11/04 (10 + 7 = 17/2 + 9 = 11) 
 
Data da última menstruação: 27/01/04 
Dada provável do parto: 03/11/04 (27 + 7 = 34/34 – 31 = 03/1 + 9 + 1 = 11) 
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Palpação obstétrica: 
Consiste em um método 
palpatório do abdome 
materno em 4 tempos: 

1. Delimite o fundo 
do útero com a 
borda cubital de 
ambas as mãos e 
reconheça a parte 
fetal que o ocupa; 

2. Deslize as mãos do 
fundo uterino até o polo 
inferior do útero, 
procurando sentir o 
dorso e as pequenas 
partes do feto; 

3. Explore a 
mobilidade do polo, 
que se apresenta no 
estreito superior 
pélvico – Manobra 
de Leopold; 

4. Exploração da escava -
Determine a situação fetal, 
colocando as mãos sobre as 
fossas ilíacas, deslizando-as em 
direção à escava pélvica e 
abarcando o polo fetal, que se 
apresenta. As situações que 
podem ser encontradas são: 
longitudinal (apresentação 
cefálica e pélvica), transversa 
(apresentação córmica). 

139 



Palpação obstétrica: 

Situação 
longitudinal: 
apresentação 
cefálica ou 
pélvica 

Situação 
transversa: 
apresentação 
córmica 

A situação transversa e a 
apresentação pélvica, ao final da 
gestação, podem significar risco no 
momento do parto.  
Nestas condições, a mulher deve ser 
encaminhada para a unidade 
hospitalar! 
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Ausculta dos batimentos 
cardiofetais (BCF): 

• Posicione a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto; 
• Identifique o dorso fetal. Além de realizar a palpação, deve-se perguntar à 

gestante em qual lado ela sente mais os movimentos fetais; o dorso estará no 
lado oposto; 

• Segure o estetoscópio de Pinard pelo tubo, encostando a extremidade de 
abertura mais ampla no local previamente identificado como correspondente ao 
dorso fetal – 20sem;  

• Encoste o pavilhão da orelha na outra extremidade do estetoscópio; 
• Faça, com a cabeça, leve pressão sobre o estetoscópio e, só então, retire a mão 

que segura o tubo; 
• Quando disponível, utilize o sonar doppler; 
• Procure o ponto de melhor ausculta dos BCF na região do dorso fetal; 
• Controle o pulso da gestante para certificar-se de que os batimentos ouvidos 

são os do feto, já que as frequências são diferentes; 
• Conte os batimentos cardíacos fetais por um minuto, observando sua frequência 

e seu ritmo; 
• Registre os BCF na ficha perinatal e no Cartão da Gestante; 
• Avalie resultados da ausculta dos BCF. 

 141 



142 



Ausculta dos batimentos cardiofetais: 
 
Constatar a cada consulta a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos batimentos 
cardíacos fetais (BCF). Deve ser realizada com sonar, após 12 semanas de gestação, ou com 
Pinard, após 20 semanas. 
É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre 120 a 160 batimentos por minuto. 
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O preparo das mamas para a 
amamentação: 

Durante os cuidados no pré-natal, é importante conversar sobre as vantagens da 
amamentação, além de garantir orientações sobre o manejo da amamentação.  
 
Vantagens da amamentação para a mulher:  
• Fortalece o vínculo afetivo;  
• Favorece a involução uterina e reduz o risco de hemorragia; 
• Contribui para o retorno ao peso normal;  
• Contribui para o aumento do intervalo entre gestações.  
 
Vantagens da amamentação para a criança:  
• É um alimento completo; não necessita de nenhum acréscimo até os seis meses de idade;  
• Facilita a eliminação de mecônio e diminui a incidência de icterícia;  
• Protege contra infecções;  
• Aumenta o vínculo afetivo;  
• Diminui as chances de desenvolvimento de alergias.  
 
Vantagens da amamentação para a família e a sociedade:  
• É limpo, pronto e na temperatura adequada;  
• Diminui as internações e seus custos;  
• É gratuito. 144 



ORIENTAÇÕES: 

 

• Sugere-se o uso de sutiã durante a gestação; 

 

• Sugerem-se banhos de sol nas mamas por 15 minutos (até as 10 horas da 
manhã ou após as 16 horas) ou banhos de luz com lâmpadas de 40 watts, a 
cerca de um palmo de distância; 

 

• É desaconselhável o uso de sabões, cremes ou pomadas no mamilo; 

 

• É contraindicada a expressão do peito (ou ordenha) durante a gestação para a 
retirada do colostro. 

O preparo das mamas para a 
amamentação: 
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Amamentação: 

Boa posição: 
•O pescoço do bebê está ereto ou um pouco curvado para trás, sem estar distendido 
•A boca está bem aberta 
•O corpo da criança está voltado para o corpo da mãe 
•A barriga do bebê está encostada na barriga da mãe 
•Todo o corpo do bebê recebe sustentação 
•O bebê e a mãe devem estar confortáveis 
 

Boa pega: 
•O queixo toca a mama 
•O lábio inferior está virado para fora 
•Há mais aréola visível acima da boca do  
Que abaixo 
•Ao amamentar, a mãe não sente dor no  
mamilo 
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Vacinação 

Obs: A partir de novembro de 2014, as gestantes têm à disposição a vacina acelular contra difteria, tétano e 
coqueluche (dTpa).  
O esquema de vacinação completo da dupla adulto é de três doses (devendo ser reforçada a cada intervalo de 10 
anos).  
Esquema em gestantes: verificar se possui 3 doses de dT e uma dose de dTpa a cada gestação a partir da 20ª sem. 
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Queixas mais comuns na 
gestação: 

• Náuseas, vômitos e tonturas 
• Pirose (azia) 
• Sialorreia (salivação excessiva) 
• Fraquezas e desmaios 
• Dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal 
• Hemorroidas 
• Corrimento vaginal 
• Queixas urinárias 
• Falta de ar e dificuldades para respirar 
• Mastalgia (dor nas mamas) 
• Lombalgia (dor lombar) 
• Cefaleia (dor de cabeça) 
• Sangramento nas gengivas 
• Varizes 
• Câimbras 
• Cloasma gravídico (manchas escuras no rosto) 
• Estrias 
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Problemas bucais mais comuns na 
gravidez: 

• Cárie dentária,  

• Erosão no esmalte dentário,  

• Mobilidade dentária,  

• Gengivite e  

• Periodontite.  

 

• Por isso, toda mulher grávida deve ser avaliada 
quanto aos hábitos de higiene bucal, ao acesso à 
água fluoretada e às doenças da boca.  
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Encaminhar gestante para 
avaliação odontológica! 



Indicações obstétricas de parto 
cesáreo 

• Absolutas: desproporção céfalo-pélvica, situação fetal 
transversa, herpes genital ativo, prolapso de cordão, placenta 
prévia oclusiva total, morte materna com feto vivo. 
 
• Relativas: feto não reativo em trabalho de parto, gestante 
HIV positivo (dependendo da carga viral), descolamento 
prematuro de placenta (dependendo do estágio do parto), 
apresentação pélvica, gravidez gemelar (depende da relação 
entre os fetos), cesárea prévia, macrossomia fetal, cérvice 
desfavorável à indução do parto, psicopatia. 

 
150 



151 



152 



INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

• Hiperêmese gravídica: vômitos contínuos e intensos. 
 

• Síndromes hemorrágicas: abortamento, descolamento cório-amniótico, 
gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna (mola 
hidatiforme); placenta prévia (PP) e descolamento prematuro da placenta 
(DPP). 
 

• Abortamento: é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou 
quando o concepto pesa menos de 500g. Pode ser espontâneo ou provocado. 
O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 12ª semana e tardio 
quando ocorre entre a 13ª e a 22ª semanas. 
 

• Gravidez ectópica: nidação do ovo fora da cavidade uterina. 
 

• Patologias do trato genital inferior 
 

• Descolamento prematuro de placenta (DPP): separação intempestiva da 
placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino antes do nascimento do 
feto, em uma gestação de 20 ou mais semanas completas. 
 

• Placenta prévia (inserção baixa de placenta): processo patológico em que a 
implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento inferior 
do útero.  153 



INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

• Patologias do líquido amniótico: 
– Oligoidrâmnio: acentuada diminuição do volume do líquido 

amniótico;  
– Polidrâmnio: acúmulo de líquido amniótico em volume superior a 

2.000ml no momento da resolução da gravidez. 
 

• Rotura prematura das membranas ovulares (amniorrexe 
prematura): rotura espontânea das membranas ovulares 
antes do início do trabalho de parto em qualquer idade 
gestacional. 
 

• Trabalho de parto prematuro (TPP): gravidez pré-termo é 
aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 e 37 
semanas.  

154 



INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

• Gestação prolongada: também referida como pós-datismo, é aquela 
cuja idade gestacional na mulher encontra-se entre 40 e 42 semanas.  
 

• Gravidez pós-termo é aquela que ultrapassa 42 semanas.  A função 
placentária atinge sua plenitude em torno da 36ª semana, declinando a 
partir de então. A placenta senil apresenta calcificações e outras 
alterações que são responsáveis pela diminuição do aporte nutricional e 
de oxigênio ao feto, associando-se, dessa maneira, com o aumento da 
morbimortalidade perinatal. 
 

• Varizes e tromboembolismo 
 

• Anemia 
 

• Doença falciforme: alteração genética hereditária causada por uma 
mutação do gene que produz a hemoglobina. 
 

• Diabetes gestacional (DMG): é definida como uma alteração no 
metabolismo dos carboidratos, resultando em hiperglicemia de 
intensidade variável, que é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia 
durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto. 155 



INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

• Síndromes hipertensivas na gestação: a HAS é a doença que mais 
frequentemente complica a gravidez, acometendo de 5% a 10% das gestações, 
sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal.  
– Objetivos do manejo da HAS na gravidez: proteger a mãe dos efeitos deletérios da 

hipertensão; minimizar a prematuridade; manter uma perfusão útero-placentária 
adequada, reduzindo a hipóxia, o crescimento intrauterino restrito e o óbito 
perinatal. A gravidez pode induzir hipertensão arterial em mulher previamente 
normotensa ou agravar uma hipertensão preexistente. Segundo as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão, a HAS na gestação é classificada nas categorias 
principais: 

– Hipertensão crônica: estado hipertensivo registrado antes do início da gestação no 
período que precede a 20ª semana de gravidez ou além de 12 semanas após o parto. 
Persiste depois de 12 semanas após o parto; 

– Hipertensão gestacional: aumento da pressão arterial que ocorre após a 20ª semana 
de gestação, mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, sem 
proteinúria. Normalmente, a PA se normaliza nas primeiras 12 semanas de 
puerpério, podendo, por isso, ser definida como “transitória”; 

– Pré-eclâmpsia: aparecimento de hipertensão e proteinúria (300mg ou mais de 
proteína em urina de 24h), após 20 semanas de gestação, em gestante previamente 
normotensa; 

– Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem 
ser atribuídas a outras causas; 
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INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
OBSTÉTRICAS MAIS FREQUENTES 

• Doença hemolítica perinatal (DHP): hemólise fetal, com suas múltiplas e graves 
repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea 
materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem 
contra antígenos eritrocitários fetais. Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo 
que promove a hemólise eritrocitária. 
 

• Doenças respiratórias 
 

• Alterações fisiológicas pulmonares na gravidez 
 

• Asma brônquica 
 

• Infecção do trato urinário na gestação 
 

• Cistite aguda 
 

• Pielonefrite aguda durante a gravidez é uma doença grave que pode cursar com sepse e 
trabalho de parto prematuro. Caracteriza-se pelo comprometimento do ureter, da pelve e 
do parênquima renal.  
 

• Hepatite B 
 

• HIV 
 

• Demais infecções sexualmente transmissíveis 
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Assistência ao parto eminente 

• Definição: quando não é mais possível transportar a 
parturiente para uma maternidade devido à 
iminência do nascimento do bebê. 
 

• A paciente encontra-se no período expulsivo - 2º 
período do trabalho de parto. 
 

• Diagnóstico: contrações fortes e frequentes (2 ou 
mais em 10 minutos), com “puxos” (sensação de 
pressão no períneo) e/ou visualização de distensão 
perineal ou da apresentação de bebê na vulva. 
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Parto 

O trabalho de parto é definido pela presença de 2 ou mais contrações 
uterinas a cada 10 minutos, com ritmo e frequência regulares.  
Podem ser acompanhadas de modificações cervicais caracterizadas pela 
dilatação maior ou igual a 2cm. 

Períodos do parto: 
1° Período de dilatação do colo uterino  
2° Período expulsivo  
3° Dequitação 
4º Período de Greenberg  



Parto 
Períodos do parto: 
1° Período de dilatação do colo uterino 
• corresponde ao trabalho de parto - processo fisiológico pelo qual o útero expele 
ou tenta expelir os produtos conceptuais (feto, líquido amniótico, placenta e 
membranas) 
• dilatação cervical: é o aumento do diâmetro do colo uterino de milímetros até a 
dilatação completa (10 cm)  
 
2° Período expulsivo  
• parto propriamente dito 
• início: dilatação cervical total (10 cm)   
• término: saída do feto 
 
3° Desprendimento da placenta - dequitação 
• início: após a expulsão fetal   
• término: após a saída da placenta pela vagina  
 
4º Período de Greenberg 
• primeira hora após o parto 
• revisão da placenta e membranas ovulares – integridade, forma e aspecto da 
placenta – inserção do cordão umbilical – presença do âmnio e cório – odor 



Pós-parto - Atenção no puerpério 

• No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da “Primeira 
Semana de Saúde Integral”.  
 

• Realização de atividades na atenção à saúde de puérperas e RNs 
que contribuem para a redução da mortalidade infantil.  
 

• As ações objetivam a triagem neonatal, a triagem auditiva, a 
checagem de vacinação BCG e de hepatite B e a avaliação do 
aleitamento materno, para orientação e apoio.  
 

• Após sair da maternidade, toda mulher deve ficar atenta para o 
aparecimento de febre, sangramento vaginal exagerado, dor ou 
infecção nos pontos da cesárea ou da episiotomia, tonturas muito 
frequentes, mamas empedradas e doloridas. 
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Pós-parto - Atenção no puerpério 

• Recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do 
bebê. Caso o RN tenha sido classificado como de risco, a visita deverá 
acontecer nos primeiros 3 dias após a alta.  

• O retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde e uma visita 
domiciliar, entre 7 a 10 dias após o parto, devem ser incentivados desde o 
pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde na visita 
domiciliar. 
 

Objetivos:  
• 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. 
• Agendar consulta de puerpério até 42 dias após o parto. 
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Pós-parto - Atenção no puerpério 
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Pós-parto - Atenção no puerpério 

Orientações à puérpera :  

 

• Higiene, alimentação, atividades físicas;  

• Atividade sexual (as relações sexuais podem ser restabelecidas por volta de 20 dias após o 
parto, quando já tiver ocorrido a cicatrização), informando-a a respeito de prevenção de 
IST/Aids;  

• Cuidados com as mamas, reforçando a orientação sobre o aleitamento (considerando a 
situação das mulheres que não puderem amamentar); 

• Cuidados com o recém-nascido;  

• Direitos da mulher (direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas).  

 

Orientar sobre o planejamento familiar e a utilização de método contraceptivo, se for o 
caso:  

 - métodos que podem ser utilizados no pós-parto;  

 - método da LAM (amenorreia da lactação);  

 - disponibilizar o método escolhido pela mulher com instruções para o seu uso; 

• Aplicar  vacinas, se necessário;  
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• Durante os primeiros 6 meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre 

demanda, com amenorreia, está associada à diminuição da fertilidade. Porém, 
este efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre o retorno das 
menstruações e/ou quando o leite materno deixa de ser o único alimento 
recebido pelo bebê, o que ocorrer primeiro. O efeito inibidor da fertilidade (que 
o aleitamento exclusivo com amenorreia tem) pode ser utilizado como método 
comportamental de anticoncepção, chamado de LAM (método da amenorreia 
da lactação).  
 

• Quando o efeito inibidor da fertilidade produzido pelo LAM deixa de ser 
eficiente (complementação alimentar ou retorno das menstruações) ou quando 
a mulher deseja utilizar um outro método associado ao LAM, é preciso escolher 
um método que não interfira na amamentação. Nestes casos, deve-se primeiro 
considerar os métodos não hormonais (DIU e métodos de barreira).  

Uso de método anticoncepcional durante o aleitamento 
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• O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de quatro semanas pós-parto.  

 
• O DIU está contraindicado para os casos que cursaram com infecção puerperal até três meses 

após a cura. 
 

• O uso do preservativo masculino ou feminino deve ser sempre incentivado.  
 

• O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela 
mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.  
 

• O anticoncepcional injetável trimestral – acetato de medroxiprogesterona, 150mg/ml – pode 
ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas 
do parto.  
 

• O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal não devem ser utilizados 
em lactantes, pois interferem na qualidade e na quantidade do leite materno e podem afetar 
adversamente a saúde do bebê.  
 

• Os métodos comportamentais – tabelinha, muco cervical, entre outros – só poderão ser 
usados após a regularização do ciclo menstrual. 

Uso de método anticoncepcional durante o aleitamento 
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Dificuldades com o aleitamento no 
período puerperal 

• Pega incorreta do mamilo 
 

• Fissuras (rachaduras) 
 

• Mamas ingurgitadas - acontecem, habitualmente, na maioria das mulheres, do 3º ao 5º 
dia após o parto. As mamas ingurgitadas são dolorosas, edemaciadas (com pele 
brilhante) e, às vezes, avermelhadas. Nestas situações, a mulher também pode 
apresentar febre.  
 

• Para evitar ingurgitamento, a pega e a posição para a amamentação devem estar 
adequadas e, quando houver produção de leite superior à demanda, as mamas devem 
ser ordenhadas manualmente. Sempre que a mama estiver ingurgitada, a expressão 
manual do leite deve ser realizada para facilitar a pega e evitar fissuras. O ingurgitamento 
mamário é transitório e desaparece entre 24 e 48 horas. 
 

• Mastite - É um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama lactante 
habitualmente a partir da 2ª semana após o parto. Geralmente, é unilateral e pode ser 
consequente a um ingurgitamento indevidamente tratado. Tal situação exige avaliação 
médica para o estabelecimento do tratamento medicamentoso apropriado. A 
amamentação na mama afetada deve ser mantida sempre que possível. Quando 
necessário, a pega e a posição devem ser corrigidas. 
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Planejamento 
familiar 
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Planejamento Familiar 

 Pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, entende-se planejamento familiar 
como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  
 
 Determina a mesma Lei que para o exercício do direito ao planejamento familiar, 
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente 
aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção . 
 
 No que se refere particularmente à atenção em anticoncepção, esta pressupõe a 
oferta de informações, de aconselhamento, de acompanhamento clínico e de um leque de 
métodos e técnicas anticoncepcionais, cientificamente aceitos, que não coloquem em risco a 
vida e a saúde das pessoas, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, num contexto 
de escolha livre e informada. 
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Métodos contraceptivos 

• Para os casais que não desejam ter filhos, o Ministério da Saúde, 
por meio do Programa de saúde da mulher e das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, fornece medicamentos 
anticoncepcionais, DIU e diafragma. 
 

• Lista de produtos financiados pelo Ministério da Saúde: 
- anticoncepcional injetável trimestral 
- anticoncepcional injetável mensal 
- pílula oral  
- diafragma 
- DIU (dispositivo intrauterino) 
- preservativo masculino e feminino 
- pílula de emergência 
- minipílula 
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Temporários (reversíveis): 
a.) Hormonais 
• Orais 
Combinados; 
Monofásicos; 
Bifásicos; 
Trifásicos; 
Minipílulas (anticoncepcionais orais mais apropriados para a mulher que amamenta). 
 

• Injetáveis (inibem a ovulação e espessam o muco cervical, dificultando a passagem dos 
espermatozoides por meio do canal cervical) 

Mensais; Trimestrais.  
 

• Implantes subcutâneos (ex.: implanon) 
 

• Percutâneos 
Adesivos 
 

• Vaginais 
 Comprimidos;  Anel. 
 

•  Sistema liberador de levonorgestrel (DIU)  

Métodos anticoncepcionais - Hormonais 
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 b.) Barreira (são aqueles que impedem a trajetória do espermatozoide em direção ao óvulo, 
impondo obstáculos mecânicos e/ou químicos à penetração dos espermatozoides no canal 
cervical) 
 
• Feminino 
- Diafragma (é um método vaginal de anticoncepção que consiste em um capuz macio de látex 
ou de silicone côncavo, com borda flexível, que recobre o colo uterino); 
- Espermaticida (substâncias químicas que destroem ou imobilizam os espermatozoides ou 
ainda inativam as enzimas necessárias para a penetração deles no óvulo); 
    
Preservativo feminino 
  
• Masculino 
 Preservativo masculino 
  

Métodos anticoncepcionais - Barreira 
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c.) Intrauterinos (DIU é um objeto pequeno de plástico flexível, em forma de T, 
que mede aproximadamente 31 mm, ao qual pode ser adicionado cobre ou 
hormônios que, inserido na cavidade uterina, exerce função contraceptiva) 
 
• Medicados  
DIU com levonorgestrel 
  
• Não medicados 
DIU de cobre 
  

Métodos anticoncepcionais - Intrauterinos 
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• Tabela ou calendário (Ogino-Knaus); 
• Curva térmica basal ou de temperatura (antes da ovulação, a temperatura basal corporal 

permanece num determinado nível baixo; após a ovulação, se eleva ligeiramente); 
• Billings - mucocervical (baseia-se na identificação do período fértil por meio da auto-

observação, com relação às mudanças do muco cervical e à sensação de umidade na vagina 
ao longo do ciclo menstrual); 

• Sintotérmico (combinação dos métodos da tabela, do muco cervical, da temperatura basal e 
a observação de sinais e sintomas que indicam o período fértil da mulher); 

• Coito interrompido; 
• Método da lactação e amenorreia – LAM (método anticoncepcional temporário que 

consiste no uso da amamentação exclusiva para evitar a gravidez). 

Métodos anticoncepcionais - Comportamentais 

d) Comportamentais ou naturais 
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Definitivos (esterilização) 
 

•Feminino (ligadura tubária ou laqueadura) - procedimento cirúrgico de oclusão da 

trompa de Falópio, com a finalidade de interromper a sua permeabilidade e, 

consequentemente, a função do órgão; 
 

•Masculino (vasectomia) - consiste na ligadura dos ductos deferentes e tem por 

objetivo interromper o fluxo de espermatozoides em direção à próstata e vesículas 

seminais para constituição do líquido seminal. 

I- em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 
anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que 
observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e 
o ato cirúrgico. 

Métodos anticoncepcionais - Definitivos 
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Anticoncepção de Emergência 

• A pílula anticoncepcional de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte, é um recurso 
importante para evitar uma gravidez indesejada. Seu uso deve ser reservado para situações excepcionais 
e não deve ser usada na rotina, em substituição a outros métodos anticoncepcionais. 

• Mecanismo de ação: quando administrado na primeira fase do ciclo menstrual, altera os folículos e 
impede ou retarda a ovulação por vários dias. Quando administrado na segunda fase do ciclo, altera o 
transporte dos espermatozoides e do óvulo nas trompas, modifica o muco cervical e interfere na 
mobilidade dos espermatozoides. De um modo ou de outro, impede o encontro entre óvulo e 
espermatozoide, não ocorrendo a fecundação. 

• O objetivo da anticoncepção hormonal de emergência é prevenir gravidez indesejada ou inoportuna. 

• Após relação sexual em que houve falha do método contraceptivo ou aconteceu de forma desprotegida. 

• Assim sendo, as principais indicações são: 

– deslocamento do diafragma; 

– rompimento do preservativo; 

– esquecimento prolongado do anticonceptivo oral ou atraso do injetável; 

– coito interrompido em que ocorre derrame do sêmen na vagina; 

– cálculo incorreto do período fértil, erro no período de abstinência ou interpretação equivocada da 
temperatura basal; 

– casos de violência sexual, quando a mulher ou adolescente são privadas de escolha e submetidas à gravidez 
indesejada; 

– relação sexual desprotegida sem uso de nenhum método contraceptivo e preservativos (masculino ou 
feminino). 
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Anticoncepção de Emergência 

• A eficácia da anticoncepção de emergência com o Levonorgestrel é muito grande até o 
5º dia após a relação desprotegida, entretanto esta eficácia é sempre maior quanto 
mais próximo da relação for utilizada. 

 

• O uso repetitivo da contracepção de emergência diminui a sua eficácia, não sendo, 
portanto, um método a ser adotado como de rotina. 

 

• Nos serviços públicos de saúde (AB e UE) – está disponível gratuitamente o 
Levonorgestrel de 0,75mg. A dispensação segue o seguinte fluxo: 

 

• – Acolhimento e oferta de informações como prática de todos os profissionais da 
equipe multiprofissional. É fundamental ouvir e analisar a história da usuária, com 
atenção especial a adolescentes, realizar aconselhamento e orientação sobre o uso do 
Levonorgestrel. 

 

• Para a dispensação do Levonorgestrel, não será exigida receita médica, podendo os(as) 
enfermeiros(as) disponibilizarem a contracepção de emergência na ausência do médico 
e posterior encaminhamento da usuária às ações de planejamento reprodutivo. 
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Climatério 
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Climatério 

• O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para 
o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 40 e 65 anos. 
 

• É uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças 
psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, que podem 
afetar a forma como ela vive o climatério e responde a estas mudanças em 
sua vida.  
 

• A menopausa, marco do período climatérico, é a interrupção permanente 
da menstruação e o diagnóstico é feito de forma retroativa, após 12 
meses consecutivos de amenorreia, ocorrendo geralmente entre os 48 e 
50 anos de idade. 
 

• A menopausa pode ocorrer de forma precoce, antes dos 40 anos, a 
chamada falência ovariana precoce.  
 

• A confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente clínica, 
sendo desnecessárias dosagens hormonais. 179 



Conceito 

• O climatério é definido pela Organização Mundial 
da Saúde 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. 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.  
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Climatério 

• O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida 
da mulher e muitas passam por ela sem queixas ou necessidade 
de medicamentos. Outras têm sintomas que variam na sua 
diversidade e intensidade.  
 

• É fundamental que haja, nessa fase da vida, um 
acompanhamento sistemático visando à promoção da saúde, o 
diagnóstico precoce, o tratamento imediato dos agravos e a 
prevenção de danos.  
 

• A ciência coloca à disposição da sociedade diversos recursos, 
opções ou modalidades terapêuticas e tecnologias para 
abordagem da saúde das mulheres no climatério, que devem, 
no entanto, ser utilizadas de modo criterioso e individualizado.  
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Climatério 

• Muitas mulheres passam pelo climatério sem 
queixas, mas outras podem apresentar queixas 
diversificadas e com intensidades diferentes.  

 

• A irregularidade menstrual é universal e os fogachos 
e suores noturnos também são bastante frequentes, 
típicos deste período.  

 

• É importante enfatizar que as queixas que mais 
interferem na qualidade de vida da mulher no 
climatério são as de ordem psicossocial e afetiva. 
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Climatério 
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Terapêutica 

 

• As mulheres no climatério não sofrem de uma 
doença (de carência hormonal) e o tratamento 
hormonal deve ser encarado como uma opção 
terapêutica para os casos em que existam 
indicações específicas. É fundamental que os 
profissionais de saúde estejam informados e 
atualizados para procederem a uma abordagem 
menos agressiva e invasiva possível. 
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Cuidados não farmacológicos 

• Adoção de medidas promotoras de qualidade 
de vida com hábitos saudáveis como 
alimentação equilibrada, atividade física 
adequada, postura pró-ativa perante a vida, 
capacidade de fazer projetos, atividades 
culturais, sociais, profissionais, lúdicas e de 
lazer, são capazes de proporcionar saúde e 
bem-estar a qualquer mulher, em qualquer 
idade. 
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Terapia Hormonal (TH) 

186 

• A administração de estrogênio, quando indicada, é uma terapia 
eficaz para o controle dos sintomas associados ao 
climatério/menopausa, sobretudo o fogacho. Ela só deve ser 
indicada em situações particulares, de forma individualizada e 
com decisão compartilhada com a mulher, quando os sintomas 
transitórios do climatério não alcançarem controle adequado 
com terapias não medicamentosas ou não hormonais e houver 
prejuízo importante da qualidade de vida dela devido a tais 
sintomas.  
 

• Pode ser considerado o uso de TH nas seguintes situações: no 
tratamento dos sintomas vasomotores moderados a severos; no 
tratamento da atrofia urogenital moderada a severa e na 
prevenção das alterações da massa óssea associadas à 
menopausa em mulheres de alto risco para fraturas e em que 
os benefícios sejam maiores do que os riscos do uso da terapia 
hormonal. 



Terapia Hormonal (TH) 
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• Deve ser feita avaliação inicial criteriosa pelo médico assistente com 
seguimento regular com avaliação clínica e exames complementares de 
acordo com a terapêutica escolhida.  
 

• O início de terapia estrogênica após 10 anos da menopausa e/ou em 
mulheres com idade superior a 59 anos deve ser evitado devido à 
associação com aumento do risco de doenças cardiovasculares nesses 
grupos de mulheres. 
 

• A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia chama a atenção 
quanto à evidência científica forte de que “está contraindicada a 
prescrição de terapia de reposição de hormônios como terapêutica 
antienvelhecimento com os objetivos de prevenir, retardar, modular 
e/ou reverter o processo de envelhecimento; prevenir a perda 
funcional da velhice; e prevenir doenças crônicas e promover o 
envelhecimento e/ou longevidade saudável.” 



E como cai em concurso? 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

01. As Unidades Básicas de Saúde devem garantir a atenção pré-natal e 
puerperal. A ação a ser seguida, segundo o Ministério da Saúde, é a: 
a) captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta pré-
natal até 180 dias da gestação. 
b) realização de quatro consultas no pré-natal, sendo uma no primeiro 
trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre de 
gestação. 
c) imunização antitetânica, completando a segunda dose do esquema 
recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal 
completo há mais de 10 anos. 
d) prevenção do câncer de colo uterino e de mama, com a realização de 
Papanicolau e exame clínico das mamas no 1° trimestre de gestação. 
e) atenção à mulher e à criança, com consulta puerperal agendada até o 8° 
dia após o parto. 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

01. As Unidades Básicas de Saúde devem garantir a atenção pré-natal e 
puerperal. A ação a ser seguida, segundo o Ministério da Saúde, é a: 
a) captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta pré-
natal até 180 dias da gestação. (até 12ª sem) 
b) realização de quatro consultas no pré-natal, sendo uma no primeiro 
trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre de 
gestação. 
c) imunização antitetânica, completando a segunda dose do esquema 
recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal 
completo há mais de 10 anos. 
d) prevenção do câncer de colo uterino e de mama, com a realização de 
Papanicolau e exame clínico das mamas no 1° trimestre de gestação. 
e) atenção à mulher e à criança, com consulta puerperal agendada até o 8° 
dia após o parto. 
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(VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011) 

02. Mulher de 30 anos dá entrada na UBS, após diagnóstico 
de gravidez, para a sua primeira consulta pré-natal. Segundo 
o seu histórico, a DUM (data da última menstruação) é 
10.03.11. Calcula-se que em 15.04.11, data de sua primeira 
consulta, o número de semanas de sua gestação e a DPP 
(data provável do parto), seguindo a regra de Naegele são, 
respectivamente, 
a) 3 semanas, 01 de dezembro de 2011. 
b) 4 semanas, 20 de dezembro de 2011. 
c) 5 semanas, 17 de dezembro de 2011. 
d) 6 semanas, 10 de dezembro de 2011. 
e) 7 semanas, 25 de dezembro de 2011. 
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(VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011) 

02. Mulher de 30 anos dá entrada na UBS, após diagnóstico 
de gravidez, para a sua primeira consulta pré-natal. Segundo 
o seu histórico, a DUM (data da última menstruação) é 
10.03.11. Calcula-se que em 15.04.11, data de sua primeira 
consulta, o número de semanas de sua gestação e a DPP 
(data provável do parto), seguindo a regra de Naegele são, 
respectivamente, 
a) 3 semanas, 01 de dezembro de 2011. 
b) 4 semanas, 20 de dezembro de 2011. 
c) 5 semanas, 17 de dezembro de 2011. 
d) 6 semanas, 10 de dezembro de 2011. 
e) 7 semanas, 25 de dezembro de 2011. 

 

35 dias entre a DUM e a data 
da consulta: 5 semanas 

10/03/11 

+7   +9 

17/12/11     
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC – 2013 
 
03. Utilizando a Fórmula de Näegele, qual a Data Provável do Parto 
(DPP) para uma gestante multípara cuja data da última 
menstruação (DMU) foi no dia 17 de abril de 2013? 
  
 a) 24 de janeiro de 2014 
 b) 22 de janeiro de 2014 
 c) 17 de janeiro de 2014 
 d) 27 de dezembro de 2013 
 e) 17 de dezembro de 2013 
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC – 2013 
 
03. Utilizando a Fórmula de Näegele, qual a Data Provável do Parto 
(DPP) para uma gestante multípara cuja data da última 
menstruação (DMU) foi no dia 17 de abril de 2013? 
  
 a) 24 de janeiro de 2014 
 b) 22 de janeiro de 2014 
 c) 17 de janeiro de 2014 
 d) 27 de dezembro de 2013 
 e) 17 de dezembro de 2013 

17/04/13 

+7   -3    +1 

24/01/14     
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Prefeitura de Bananeiras/PB – 2012 
 
04. Calcule a Data Provável do Parto (DPP), a partir da Data da Última 
Menstruação (DUM) 13/01/2012, segundo a Regra de Näegele: 
  
 a) 21/10/2012. 
 b) 21/11/2012. 
 c) 20/11/2012. 
 d) 20/10/2012. 
 e) 23/10/2012. 
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Prefeitura de Bananeiras/PB – 2012 
 
04. Calcule a Data Provável do Parto (DPP), a partir da Data da Última 
Menstruação (DUM) 13/01/2012, segundo a Regra de Näegele: 
  
 a) 21/10/2012. 
 b) 21/11/2012. 
 c) 20/11/2012. 
 d) 20/10/2012. 
 e) 23/10/2012. 

13/01/12 

+7   +9    

20/10/12     
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 05. (IPEFAE/PREF. SÃO JOÃO DA BOA VISTA/2018) Uma gestante procura a 
Unidade de Saúde com laudo laboratorial indicando resultado positivo de 
gravidez e afirma data da última menstruação (DUM) 13/09/17. Qual seria a 
data provável do parto? 
(A) 20/06/18. 
(B) 13/06/18. 
(C) 20/07/18. 
(D) 13/07/18. 
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 05. (IPEFAE/PREF. SÃO JOÃO DA BOA VISTA/2018) Uma gestante procura a 
Unidade de Saúde com laudo laboratorial indicando resultado positivo de 
gravidez e afirma data da última menstruação (DUM) 13/09/17. Qual seria a 
data provável do parto? 
► (A) 20/06/18. 
(B) 13/06/18. 
(C) 20/07/18. 
(D) 13/07/18. 

13+7= 20 
9-3= 6 

198 



 

 06. (VUNESP/PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2015) De acordo com a regra de 
Näegele, uma mulher cuja data da última menstruação foi 25.10.2014 terá 
como data provável do parto 
(A) 15.06.2015. 
(B) 02.07.2015. 
(C) 17.07.2015. 
(D) 25.07.2015. 
(E) 01.08.2015. 
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 06. (VUNESP/PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2015) De acordo com a regra de 
Näegele, uma mulher cuja data da última menstruação foi 25.10.2014 terá 
como data provável do parto 
(A) 15.06.2015. 
(B) 02.07.2015. 
(C) 17.07.2015. 
(D) 25.07.2015. 
► (E) 01.08.2015. 

Obs: outubro tem 31 dias 
25+7= 01 
10-3= 7 (no entanto, avançou um mês) 
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(VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011) 

07. Em visita domiciliar, enfermeiro é chamado para atender uma 
gestante de 37 semanas que apresenta três contrações regulares, 
rítmicas, com duração de 30 segundos, com intervalo de 10 minutos 
de forte intensidade e perda de tampão mucoso. Considerando a 
evolução do parto e a assistência de enfermagem, é correto afirmar 
que: 
a) no período expulsivo, quando se atinge o grau máximo de dilatação 
cervical, a grávida começa a apresentar movimentos expulsivos 
involuntários e reentrantes. 
b) nos casos de amniorrexe premature, o toque vaginal deve ser 
restrito até no máximo um toque durante todo o trabalho de parto. 
c) na fase ativa do trabalho de parto, a ausculta dos batimentos cardio-
fetais deve ser realizada a cada 60 minutos nas gestantes de baixo 
risco e a cada 30 minutos nas de alto risco. 
d) os picos hipertensivos podem ser justificados pelo próprio esforço 
durante o trabalho de parto. 
e) no caso de bolsa rota, o líquido amniótico tem o aspecto turvo.  
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(VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011) 
07. Em visita domiciliar, enfermeiro é chamado para atender uma gestante de 37 
semanas que apresenta três contrações regulares, rítmicas, com duração de 30 
segundos, com intervalo de 10 minutos de forte intensidade e perda de tampão 
mucoso. Considerando a evolução do parto e a assistência de enfermagem, é correto 
afirmar que: 
(A) no período expulsivo, quando se atinge o grau máximo de dilatação cervical, a grávida 
começa a apresentar movimentos expulsivos involuntários e reentrantes. 
(B) nos casos de amniorrexe premature, o toque vaginal deve ser restrito até no máximo 
um toque durante todo o trabalho de parto. Em casos de amniorrexe prematura o toque 
vaginal deve ser  realizado a cada três horas. 
(C) na fase ativa do trabalho de parto, a ausculta dos batimentos cardio-fetais deve ser 
realizada a cada 60 minutos nas gestantes de baixo risco e a cada 30 minutos nas de alto 
risco. Os batimentos cardíacos fetais devem ser auscultados, na fase ativa do TP, a cada 
15min (Alto-risco) ou 30min (baixo-risco), sempre antes, durante e  após as contrações 
uterinas (ausculta fetal intermitente). 
(D) os picos hipertensivos podem ser justificados pelo próprio esforço durante o trabalho 
de parto. 
(E) no caso de bolsa rota, o líquido amniótico tem o aspecto turvo. Incolor 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

08. Em palestra de educação para gestantes, são levantadas dúvidas 
em relação à sucção, posicionamento da mãe e do bebê e sintomas 
durante a amamentação. Cabe ao enfermeiro esclarecer e orientar 
que: 
a) a pega do mamilo é suficiente desde que o bebê faça movimentos 
para baixo, para frente, para cima e para trás. 
b) a posição adequada do bebê para a sucção é de boca bem aberta 
com o lábio inferior virado para fora. 
c) os dedos da mãe devem ser colocados em forma de tesoura afim de 
facilitar a saída do leite. 
d) as bochechas devem estar encovadas na sucção e que os ruídos da 
língua são esperados durante o processo. 
e) a dor e a deformação das mamas são esperadas durante a sucção. 
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VUNESP/SÃO CARLOS-SP/2011 

08. Em palestra de educação para gestantes, são levantadas dúvidas 
em relação à sucção, posicionamento da mãe e do bebê e sintomas 
durante a amamentação. Cabe ao enfermeiro esclarecer e orientar 
que: 
a) a pega do mamilo é suficiente desde que o bebê faça movimentos 
para baixo, para frente, para cima e para trás. 
b) a posição adequada do bebê para a sucção é de boca bem aberta 
com o lábio inferior virado para fora. 
c) os dedos da mãe devem ser colocados em forma de tesoura afim de 
facilitar a saída do leite. 
d) as bochechas devem estar encovadas na sucção e que os ruídos da 
língua são esperados durante o processo. 
e) a dor e a deformação das mamas são esperadas durante a sucção. 
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PREF. MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/2010 

09. No acompanhamento integral à saúde da mulher, o 
conhecimento científico é o esteio para a assistência por parte do 
enfermeiro, o que favorece a resolução de problemas no cotidiano 
de mulheres que amamentam. Com relação a essa assistência, 
indique a orientação correta quanto ao ingurgitamento mamário. 
a) É desaconselhável o uso de sutiã durante o período de 
ingurgitamento mamário. 
b) Deve ser realizada a aplicação de compressas quentes em intervalos 
regulares e após a mamada. 
c) A ordenha manual da aréola deve ser realizada antes da mamada, 
para facilitar a pega adequada do bebê. 
d) Os horários das mamadas devem acontecer com intervalos de no 
mínimo quatro horas, em horários pré-estabelecidos. 

 

205 



PREF. MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/2010 

09. No acompanhamento integral à saúde da mulher, o 
conhecimento científico é o esteio para a assistência por parte do 
enfermeiro, o que favorece a resolução de problemas no cotidiano 
de mulheres que amamentam. Com relação a essa assistência, 
indique a orientação correta quanto ao ingurgitamento mamário. 
a) É desaconselhável o uso de sutiã durante o período de 
ingurgitamento mamário. 
b) Deve ser realizada a aplicação de compressas quentes em intervalos 
regulares e após a mamada. 
c) A ordenha manual da aréola deve ser realizada antes da mamada, 
para facilitar a pega adequada do bebê. 
d) Os horários das mamadas devem acontecer com intervalos de no 
mínimo quatro horas, em horários pré-estabelecidos. 
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC – 2013 
 
10. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento 
da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável. Segundo as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde, o número adequado de 
consultas de pré-natal (baixo risco) deve ser igual ou superior a: 
  a) 6 consultas. 
 b) 9 consultas. 
 c) 10 consultas. 
 d) 12 consultas. 
 e) 15 consultas. 
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC – 2013 
 
10. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento 
da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável. Segundo as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde, o número adequado de 
consultas de pré-natal (baixo risco) deve ser igual ou superior a: 
  a) 6 consultas. 
 b) 9 consultas. 
 c) 10 consultas. 
 d) 12 consultas. 
 e) 15 consultas. 
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC -2013 
11. Em relação aos exames solicitados durante a consulta de pré-natal de baixo risco, relacione as 
colunas 1 e 2 abaixo: 
 

Coluna 1 Exame 
 1. Coombs indireto 
2. VDRL 
3. HbsAg 
4. Anti-HIV 
5. Rubéola IgG 
6. Glicemia 
 

Coluna 2 Indicação 
 (  ) Exame indicado para o diagnóstico e seguimento terapêutico de sífilis. 
( ) Detecta a presença de anticorpos específicos para rubéola na corrente sanguínea. Quando o 
resultado for reagente, indica imunidade adquirida por meio de vacinação ou exposição ao vírus. 
(  ) Indicado para gestantes com tipagem sanguí-nea Rh negativo. 
(  ) Exame solicitado para investigar hepatite B. 
(  ) Exame que indica a dosagem sérica de glicose. 
( )Exame que se destina ao diagnóstico e consequente profilaxia da Transmissão Vertical do vírus da 
imunodeficiência humana. 
 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
  a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
 b) 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5 
 c) 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4 
 d) 3 – 2 – 4 – 6 – 5 – 1 
 e) 6 – 5 – 3 – 2 – 4 – 5 
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Prefeitura de Balneário Camboriú/SC -2013 
11. Em relação aos exames solicitados durante a consulta de pré-natal de baixo risco, relacione as 
colunas 1 e 2 abaixo: 
 

Coluna 1 Exame 
 1. Coombs indireto 
2. VDRL 
3. HbsAg 
4. Anti-HIV 
5. Rubéola IgG 
6. Glicemia 
 

Coluna 2 Indicação 
(2 VDRL) Exame indicado para o diagnóstico e seguimento terapêutico de sífilis. 
(5 Rub IgG ) Detecta a presença de anticorpos específicos para rubéola na corrente sanguínea. Quando o 
resultado for reagente, indica imunidade adquirida por meio de vacinação ou exposição ao vírus. 
(1 Coombs Ind) Indicado para gestantes com tipagem sanguí-nea Rh negativo. 
(3 HbsAg) Exame solicitado para investigar hepatite B. 
(6 Glic) Exame que indica a dosagem sérica de glicose. 
(4 Anti HIV)Exame que se destina ao diagnóstico e consequente profilaxia da Transmissão Vertical do 
vírus da imunodeficiência humana. 
 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
  a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
 b) 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5 
 c) 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4 
 d) 3 – 2 – 4 – 6 – 5 – 1 
 e) 6 – 5 – 3 – 2 – 4 – 5 
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12. Entre outras situações, o aleitamento materno está 
contraindicado para mulheres que: 
a) fazem uso de anticoncepcional hormonal ou DIU com 
progesterona. 
b) apresentam câncer de mama ou são portadoras do HIV, 
sintomáticas ou não. 
c) são HIV+, desde que sintomáticas, ou fazem tratamento 
com talidomida. 
d) têm diagnóstico de esquizofrenia ou fazem uso de 
anticoncepcional hormonal. 
e) fazem uso de álcool, anfetaminas, cocaína, heroína ou crack 
ou fazem tratamento com anticonvulsivantes e 
benzodiazepínicos. 
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e) fazem uso de álcool, anfetaminas, cocaína, heroína ou crack ou fazem 
tratamento com anticonvulsivantes e benzodiazepínicos. 

 212 



(MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/2004) 

13. Quanto às normas do Ministério da Saúde, no programa de assistência à 
saúde da mulher, analise as afirmativas abaixo. 
1. A participação igualitária de homens e mulheres no planejamento familiar 
é importante para o desenvolvimento de coresponsabilidade, independente 
do estado civil. 
2. Os métodos contraceptivos devem respeitar aspectos de: eficácia, 
aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso e reversibilidade. 
3. O teste imunológico para a gravidez detecta a gonadotrofina coriônica 
excretada pela urina da gestante, importante no diagnóstico da gravidez. 
4. No puerpério, a involução uterina em mulheres amamentando ocorre mais 
lentamente devido ao estímulo de sucção. 
Estão corretas: 
a) 1, 2, 3 e 4 
b) 1 e 2, apenas. 
c) 2 e 4, apenas 
d) 3 e 4, apenas. 
e) 1, 2 e 3, apenas. 
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(MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/2004) 
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14. (UFPR/PREF. CURITIBA/2016) Quando escreve sobre a prevenção como exemplo 
de benefícios da integralidade em saúde, no livro “Atenção primária: equilíbrio 
entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia”, Barbara Stalfield afirma que 
“muitas atividades clínicas de prevenção estão relacionadas a enfermidades 
específicas; outras são mais orientadas, geralmente, à melhora da capacidade de 
recuperação contra uma variedade de ameaças à saúde”. 
Com base nessa citação, observa-se que a autora estabelece duas categorias de 
prevenção em saúde, sendo uma relacionada à prevenção de enfermidades 
específicas (categoria 1) e outra mais ampla, envolvendo a prevenção de vários 
agravos à saúde (categoria 2). Em relação ao aleitamento materno, é correto 
afirmar que: 
a) constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas. 
b) não constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas. 
c) constitui exemplo relacionado com a categoria 1. 
d) constitui exemplo relacionado com a categoria 2. 
e) constitui exemplo de ação com finalidade preventiva em saúde das categorias 1 e 
2, somente na neonatologia. 
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prevenção em saúde, sendo uma relacionada à prevenção de enfermidades 
específicas (categoria 1) e outra mais ampla, envolvendo a prevenção de vários 
agravos à saúde (categoria 2). Em relação ao aleitamento materno, é correto 
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15. (UFPR/PREF. CURITIBA/2016) Na fase gestacional, a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) pode ser um agravante de risco à mulher. Sobre o assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 
1. A HAS pode levar ao óbito fetal e da mãe, bem como resultar em 
prematuridade do feto. 
2. A HAS tende a se mascarar no período gestacional. 
3. Com a evolução da doença, pode acontecer convulsão, coma e doença 
hipertensiva gravídica, podendo aparecer proteinúria com comprometimento 
renal. 
4. É comum ocorrer na HAS polidramnia na 4.ª semana de gestação. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15. (UFPR/PREF. CURITIBA/2016) Na fase gestacional, a hipertensão arterial 
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considere as seguintes afirmativas: 
1. A HAS pode levar ao óbito fetal e da mãe, bem como resultar em 
prematuridade do feto. 
2. A HAS tende a se mascarar no período gestacional. 
3. Com a evolução da doença, pode acontecer convulsão, coma e doença 
hipertensiva gravídica, podendo aparecer proteinúria com comprometimento 
renal. 
4. É comum ocorrer na HAS polidramnia na 4.ª semana de gestação. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

Mais comum no 
final da gestação 
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16. (UFPR/PREF. CURITIBA/2016) Em relação aos contraceptivos 
disponíveis, é correto afirmar: 
a) A vasectomia é a melhor opção de contracepção. 
b) O coito interrompido é mais apropriado para jovens que não 
desejam tomar medicamentos. 
c) A esterilização tubária laparoscópica é um método indicado para 
mulheres que apresentam problemas relacionados ao uso de 
hormônios. 
d) Os contraceptivos implantados apresentam como complicação 
sangramento irregular, ganho de peso e acne. 
e) O uso de pílulas combinadas faz com que haja a interrupção da 
menstruação. 
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desejam tomar medicamentos. 
c) A esterilização tubária laparoscópica é um método indicado para 
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e) O uso de pílulas combinadas faz com que haja a interrupção da 
menstruação. 
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17. (IPEFAE/PREF. SÃO JOÃO DA BOA VISTA/2018) Segundo o 
Cadernos de Atenção Básica N. 32 – Atenção ao Pré-natal de 
Baixo Risco, qual o número mínimo indicado de consultas de 
pré-natal para a gestação de risco habitual, realizada em 
Unidade de Saúde? 
(A) 4. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
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Prefeitura de Rio Negrinho/SC -2013 
 
18. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o 
inicio da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança 
saudável e a garantia do bem estar materno e neonatal. Estados e municípios por meio 
de unidades integrantes de seu sistema de saúde devem garantir a atenção pré-natal e 
puerperal realizada em conformidade com parâmetros estabelecidos, assinale a 
alternativa correta:  
 a) Captação precoce das gestantes como a realização da primeira consulta de pré- natal 
até 100 dias da gestação; 
 b) Realização de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma 
no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação; 
 c) Classificação de risco gestacional e detecção de problemas ou comorbidades, 
garantindo vinculo aos níveis de atenção; 
 d) Imunização antitetânica: aplicar a vacina dupla adulta até a dose imunizantes (terceira) 
do esquema recomendado ou dose reforço em gestante com esquema vacinal completo 
há mais de 4 anos; 
 e) Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência próximo a 20ª 
semana de gestação. 

223 



Prefeitura de Rio Negrinho/SC -2013 
 
18. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o 
inicio da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança 
saudável e a garantia do bem estar materno e neonatal. Estados e municípios por meio 
de unidades integrantes de seu sistema de saúde devem garantir a atenção pré-natal e 
puerperal realizada em conformidade com parâmetros estabelecidos, assinale a 
alternativa correta:  
 a) Captação precoce das gestantes como a realização da primeira consulta de pré- natal 
até 100 dias da gestação; 
 b) Realização de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma 
no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação; 
 c) Classificação de risco gestacional e detecção de problemas ou comorbidades, 
garantindo vínculo aos níveis de atenção; 
 d) Imunização antitetânica: aplicar a vacina dupla adulta até a dose imunizantes (terceira) 
do esquema recomendado ou dose reforço em gestante com esquema vacinal completo 
há mais de 4 anos; 
 e) Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência próximo a 20ª 
semana de gestação. 

224 



 

 

19. (CESPE/CEBRASPE – EBSERH/2018) A respeito da assistência à 
criança sadia, julgue os itens que se seguem. (Certo ou Errado) 
(  ) A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde 
recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo nos 
primeiros seis meses de vida do bebê e complementado até os 
dois anos de vida ou mais. 
(  ) A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim 
como ocorre contra a diarreia, é maior quando a amamentação é 
exclusiva nos primeiros seis meses de vida. 
(  ) A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos 
primeiros doze meses após o parto, desde que a mãe ainda não 
tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada exclusiva 
ou predominantemente com leite materno. 
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19. (CESPE/CEBRASPE – EBSERH/2018) A respeito da assistência à criança 
sadia, julgue os itens que se seguem. (Certo ou Errado) 
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e complementado até os dois anos de vida ou mais. 
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ocorre contra a diarreia, é maior quando a amamentação é exclusiva nos 
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doze meses após o parto, desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a 
criança esteja sendo alimentada exclusiva ou predominantemente com leite 
materno. 

226 



 

 
20. (VUNESP/PREF. ALUMINIO/2016) Ao conversar com as gestantes sobre 
a amamentação, no que diz respeito ao preparo das mamas para o 
aleitamento, o enfermeiro deve orientá-las, entre outros cuidados, a 
(A) aplicar creme hidratante nas aréolas e nos mamilos, pelo menos duas 
vezes ao dia, ao longo de toda a gravidez. 
(B) realizar banhos de luz nas mamas com lâmpadas de 100 watts, a cerca de 
um palmo de distância, por 30 minutos por dia. 
(C) aproveitar a hora do banho para massagear os mamilos com bucha e 
sabão para fortalecer a pele da região. 
(D) expor as mamas ao sol por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou 
após às 16 horas, sempre que possível. 
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20. (VUNESP/PREF. ALUMINIO/2016) Ao conversar com as gestantes sobre 
a amamentação, no que diz respeito ao preparo das mamas para o 
aleitamento, o enfermeiro deve orientá-las, entre outros cuidados, a 
(A) aplicar creme hidratante nas aréolas e nos mamilos, pelo menos duas 
vezes ao dia, ao longo de toda a gravidez. 
(B) realizar banhos de luz nas mamas com lâmpadas de 100 watts, a cerca de 
um palmo de distância, por 30 minutos por dia. (40 watts e 15 min) 
(C) aproveitar a hora do banho para massagear os mamilos com bucha e 
sabão para fortalecer a pele da região. 
► (D) expor as mamas ao sol por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou 
após às 16 horas, sempre que possível. 
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(VUNESP/PREF. PRESIDENTE PRUDENTE/2016) Analise o texto e a figura para responder às 
questões de números 21 e 22. 
 
21. A enfermeira generalista treinada para trabalhar com gestantes na unidade de saúde 
com estratégia Saúde da Família (ESF) pode, perfeitamente, atender e acompanhar 
gestantes de baixo risco. Assim, saber que útero é o órgão que mais cresce e apresenta 
modificações anatômicas para abrigar o feto torna-se fundamental. A técnica da 
mensuração obstétrica é usada para estimar esse crescimento mensal do útero na gravidez 
normal. 
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21. Quando a enfermeira avalia o crescimento do útero, de forma indireta e 
externa, palpando-o e medindo-o por fora do abdome da gestante, deverá 
encontrar valores estimados e medidos em centímetros para crescimento 
mensal e ao nono mês, respectivamente: 
(A) 1; 26. 
(B) 2; 28. 
(C) 3; 30. 
(D) 4; 36. 
(E) 5;48. 
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21. Quando a enfermeira avalia o crescimento do útero, de forma indireta e 
externa, palpando-o e medindo-o por fora do abdome da gestante, deverá 
encontrar valores estimados e medidos em centímetros para crescimento 
mensal e ao nono mês, respectivamente: 
(A) 1; 26. 
(B) 2; 28. 
(C) 3; 30. 
► (D) 4; 36. 
(E) 5;48. 

Cm/mês: 4  
Nono mês: 9*4 = 36 
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22. O que se observa no movimento da figura “c” e “d”, respectivamente, é: 
(A) verificação de pequenas partes e dorso fetal. 
(B) verificação do fundo uterino e baixo ventre. 
(C) manobra de Leopold e exploração de escavas. 
(D) identificação de sinal de Bandl-Frommel e verificação de dorso fetal. 
(E) manobra de Pinard e rechaço fetal. 
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(A) verificação de pequenas partes e dorso fetal. 
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23. (VUNESP/PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2015) Relacione, 

no quadro a seguir, os métodos contraceptivos e as 

características descritas. 
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23. Está correta a relação estabelecida entre 
(A) Diafragma e as características descritas em A e C. 
(B) Diafragma e as características descritas em B. 
(C) Geleia espermicida e as características descritas em B. 
(D) DIU e as características descritas em C. 
(E) DIU e as características descritas em A. 
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23. Está correta a relação estabelecida entre 
(A) Diafragma e as características descritas em A e C. 
(B) Diafragma e as características descritas em B. 
(C) Geleia espermicida e as características descritas em B. 
(D) DIU e as características descritas em C. 
(E) DIU e as características descritas em A. 
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24. OLIMPIA/2019/VUNESP - Em visita domiciliar realizada à sra. 
J.R., 26 anos de idade, que se encontra no sétimo dia de puerpério 
de parto vaginal, a enfermeira, ao realizar o exame físico, detecta 
o seguinte sinal indicativo de alerta: 
(A) sangramento vaginal com aspecto de borra de café. 
(B) útero amolecido, cerca de 1 cm abaixo da cicatriz umbilical. 
(C) fundo do útero cerca de 7 cm abaixo da cicatriz umbilical. 
(D) frequência respiratória entre 16 e 20 incursões por minuto. 
(E) mamas turgidas com saída de secreção láctea à expressão. 
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25. OLIMPIA/2019/VUNESP - M.Q., de 23 anos, comparece à Unidade Básica de 
Saúde com sua filha de 10 dias de vida, para consulta de enfermagem. O 
enfermeiro constata fissuras mamilares ao realizar o exame das mamas da 
mãe. Sua conduta, entre outras medidas, deve contemplar: 
(A) manutenção do aleitamento materno, aumento dos intervalos entre as 
mamadas e oferta de chás e água ao bebê entre as mamadas. 
(B) manutenção de aleitamento materno, exposição das mamas ao sol e 
orientação quanto ao posicionamento e pega adequados. 
(C) complementação do aleitamento materno com leite industrializado até que 
ocorra a total cicatrização das fissuras mamilares. 
(D) complementação do aleitamento materno com leite industrializado e 
ordenha manual da aréola antes da mamada para aumentar a flexibilidade. 
(E) interrupção do aleitamento materno, introdução de leite industrializado, 
higiene das mamas e uso de pomada cicatrizante. 
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SES - 2014 

26. Considerando que 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela 
data da última menstruação são incorretas, ao prestar o primeiro 
atendimento à mulher para identificar possível gestação, utiliza-se a 
semiologia obstétrica para confirmar ou não a gestação. Com essas 
informações, identifique, em uma das alternativas abaixo, os Sinais de 
Presunção de gravidez.  
A) Atraso menstrual; amolecimento da cérvice uterina; hipersensibilidade dos 
mamilos e positividade da fração beta do HCG no soro materno.  
B) Náuseas; vômitos; sialorreia; aumento da frequência urinária e 
positividade da fração beta do HCG no soro materno.  
C) Atraso menstrual; presença de náuseas; vômitos; tonturas; salivação 
excessiva; mudança de apetite; aumento da frequência urinária e sonolência; 
aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; presença 
de colostro.  
D) Atraso menstrual; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos 
mamilos; movimentos fetais e auscultas dos batimentos cardíacos fetais.  
E) Observação do saco gestacional; aumento da frequência urinária; 
positividade da fração beta do HCG no soro materno e movimentos fetais 
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26. Considerando que 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela data da última menstruação 
são incorretas, ao prestar o primeiro atendimento à mulher para identificar possível gestação, utiliza-
se a semiologia obstétrica para confirmar ou não a gestação. Com essas informações, identifique, em 
uma das alternativas abaixo, os Sinais de Presunção de gravidez.  

A) Atraso menstrual; amolecimento da cérvice uterina; hipersensibilidade dos mamilos e positividade da 
fração beta do HCG no soro materno.  

B) Náuseas; vômitos; sialorreia; aumento da frequência urinária e positividade da fração beta do HCG no 
soro materno.  

C) Atraso menstrual; presença de náuseas; vômitos; tonturas; salivação excessiva; mudança de apetite; 
aumento da frequência urinária e sonolência; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos 
mamilos; presença de colostro.  

D) Atraso menstrual; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; movimentos 
fetais e auscultas dos batimentos cardíacos fetais.  

E) Observação do saco gestacional; aumento da frequência urinária; positividade da fração beta do HCG 
no soro materno e movimentos fetais 

Sinais de presunção de gravidez: 
• Atraso menstrual; 
• Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, 
salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da 
frequência urinária e sonolência); 
• Modificações anatômicas (aumento do volume das 
mamas, hipersensibilidade nos mamilos, saída de colostro 
pelo mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal, 
aumento do volume abdominal). 
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Sinais de probabilidade: 
• Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume; 
• Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização; 
• Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do oitavo ou 
nono dia após a fertilização. 
 
Sinais de certeza: 
• Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados pelo 
sonar a partir de 12 semanas e pelo Pinard a partir de 20 semanas; 
• Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas); 
• Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por via 
transvaginal com apenas 4 a 5 semanas gestacionais e a atividade cardíaca é 
a primeira manifestação do embrião com 6 semanas gestacionais. 



 

 
27. OLIMPIA/2019/VUNESP - L.V., sexo feminino, 32 anos de idade, 26a semana de 
gestação, chega à unidade básica de saúde que acompanha seu pré-natal com queixa 
de sangramento vaginal abrupto, com sangue escuro e forte dor abdominal. Na 
avaliação de risco, foi detectada pressão arterial elevada, sendo normotensa 
anteriormente. À palpação, o útero se apresenta hipertônico, lenhoso, e os batimentos 
cardíacos fetais estão irregulares. O conjunto de sinais e sintomas corroboram com 
uma urgência obstétrica relacionada a: 
(A) crise hipertensiva. 
(B) placenta prévia. 
(C) descolamento prematuro de placenta. 
(D) trabalho de parto prematuro. 
(E) aborto provocado. 
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28. (BOTUCATU/2012/CETRO) Analise as assertivas abaixo, sobre métodos 
anticoncepcionais. 
I. Os serviços e profissionais de saúde devem incentivar a adoção da dupla proteção, que 
é dada pelo uso combinado do preservativo masculino ou feminino com algum outro 
método anticoncepcional, com a finalidade de prevenir as DST/HIV/Aids e a gravidez não 
planejada e/ou indesejada. 
II. O diafragma é um método anticoncepcional hormonal. 
III. Todos os métodos anticoncepcionais apresentam taxa de falha, que é calculada com o 
número de gestações não desejadas entre as usuárias de determinado método 
anticoncepcional, nos primeiros 12 meses de uso. 
IV. O Dispositivo Intrauterino (DIU) inibe a ovulação e torna o muco cervical espesso, 
dificultando a passagem dos espermatozoides. 
É correto o que se afirma em 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 
(E) I, III e IV, apenas. 
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29. (INDAIATUBA/2013/CETRO) O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, 
implica recepção da mulher, desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, 
ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo 
atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da 
assistência, quando necessário. Na prática cotidiana dos serviços de saúde, o acolhimento se 
expressa na relação estabelecida entre os profissionais de saúde e os(as) usuários(as), em atitudes 
como: os profissionais se apresentando, chamando os(as) usuários(as) pelo nome, informando 
sobre condutas e procedimentos a serem realizados, escutando e valorizando o que é dito pelas 
pessoas, garantindo a privacidade e a confidencialidade, incentivando a presença do(a) 
acompanhante, entre outras atitudes.O acolhimento da mulher na unidade básica, portanto é: 
a) várias ações que pressupõe a mudança da relação profissional/coordenação. O acolhimento não é 
um espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse modo, ele se constitui como uma 
etapa do processo, como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde. 
b) uma atuação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento não é 
um espaço ou um local, mas uma maneira ética e solidária. Desse modo, ele se constitui como uma 
etapa do processo, e não como atuação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção 
à saúde. 
c) uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento não é um 
espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse modo, ele não se constitui como uma 
etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à 
saúde. 
d) uma ação que desestimula a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento é um 
espaço ou um local, e não uma postura ética e solidária. Desse modo, ele se constitui como uma 
etapa do processo, e não como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à 
saúde. 
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30. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/VUNESP/2010) A anticoncepção de 
urgência está indicada em casos de  
I – abuso sexual; 
II – relação sexual, sem uso de método anticonceptivo; 
III – falha conhecida ou presumida do método anticoncepcional em 
uso de rotina. 
Está correto o apresentado em: 
a)I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I, II e III. 
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Prefeitura de Sumaré - SP - 2010 
 
31. A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da mortalidade 
materna infantil, pois: 
 I) Diminui o número de gestações não desejadas e abortamentos provocados; 
II) Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária; 
III) Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros 
métodos anteconcepcionais; 
IV)  Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de 
bebês de baixo peso e para que e os bebês sejam adequadamente amamentados; 
V) Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em adolescentes ou com 
patologias crônicas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras de HIV, 
entre outras. 
  Assinale a alternativa correta: 
  
 a) Apenas I,III e IV estão corretas 
 b) I, II, III, IV, e V estão corretas 
 c) Apenas III, IV e V estão corretas 
 d) Apenas I, II, IV estão corretas 
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Prefeitura de São Sebastião da Amoreira/PR - 2013 
32. Assinale a alternativa que expressa corretamente os critérios legais para a realização da esterilização 
cirúrgica nas mulheres pelo SUS. 
  a) Ter capacidade civil plena; ter no mínimo 2 filhos vivos ou ter mais de 25 anos de idade, independente 
do número de filhos; manifestar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no mínimo 60 dias antes 
da realização da cirurgia; ter tido acesso a serviço multidisciplinar de aconselhamentos, prevenção e sobre 
os métodos anticoncepcionais reversíveis; ter o consentimento do cônjuge, no caso da vigência de união 
conjugal. 
 b) Ter capacidade civil plena; ter no mínimo 1 filho vivo ou ter mais de 25 anos de idade, independente 
do número de filhos; manifestar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no mínimo 60 dias antes 
da realização da cirurgia; ter tido acesso a serviço multidisciplinar de aconselhamentos e prevenção e 
sobre os métodos anticoncepcionais reversíveis e ter o consentimento do cônjuge, no caso da vigência de 
união conjugal. 
 c) Ter capacidade civil plena; ter no mínimo 1 filho vivo ou ter mais de 30 anos de idade, independente do 
número de filhos; manifestar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no mínimo 60 dias antes da 
realização da cirurgia; ter tido acesso a serviço multidisciplinar de aconselhamentos e prevenção e sobre 
os métodos anticoncepcionais reversíveis e ter o consentimento do cônjuge, no caso da vigência de união 
conjugal. 
 d) Ter capacidade civil plena; ter no mínimo 2 filhos vivos ou ter mais de 25 anos de idade, independente 
do número de filhos; manifestar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no mínimo 30 dias antes 
da realização da cirurgia; ter tido acesso a serviço multidisciplinar de aconselhamentos, prevenção e sobre 
os métodos anticoncepcionais reversíveis, ter o consentimento do cônjuge, no caso da vigência de união 
conjugal. 
 e) Ter capacidade civil plena; ter no mínimo 2 filhos vivos ou ter mais de 25 anos de idade, independente 
do número de filhos; manifestar, por escrito, a vontade de realizar a esterilização, no mínimo 60 dias antes 
da realização da cirurgia; ter tido acesso a serviço multidisciplinar de aconselhamentos, prevenção e sobre 
os métodos anticoncepcionais reversíveis; não é necessário o consentimento do cônjuge.  253 
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33. Durante as ações educativas sobre planejamento familiar, uma trabalhadora faz a 
seguinte pergunta: “Qual o momento indicado para a colocação do DIU?” 
A resposta correta do enfermeiro deverá ser: 
(A) − preferencialmente, durante a menstruação. 
(B) − obrigatoriamente, nos três primeiros dias após a menstruação. 
(C) − obrigatoriamente, cinco dias antes do ciclo menstrual. 
(D) − preferencialmente, na fase estrogênica, entre o 5º e o 14º dia de um ciclo menstrual de 
28 dias. 
(E) − habitualmente, na fase de aumento do nível de progesterona, entre o 15º e o 20º dia 
do ciclo menstrual de 28 dias. 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí/FCC/2014 
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IST  
Infecções sexualmente transmissíveis (IST) 
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O QUE SÃO IST? 
• As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são as infecções 

causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. 
 

• Principais fatores  facilitadores da transmissão sexual do vírus 
HIV.  
 

• O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de 
vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. 
 

• A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
passa a ser adotada em substituição à expressão Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a 
possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, 
mesmo sem sinais e sintomas. 
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Conceito fundamental:  

 As IST são um Problema de Saúde Pública 
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MODOS DE TRANSMISSÃO 

Principalmente por meio do contato sexual, seja 
ele oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha 
masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja 
infectada.  
 

A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, 
da mãe para a criança durante a gestação, o parto 
ou a amamentação.  

 
Algumas por transfusão de hemoderivados, 

compartilhamento de seringas e agulhas de uma 
pessoa contaminada.  
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QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS? 

• Feridas 

• Corrimento Vaginal (Leucorreia) 

• Corrimento Uretral 

• Bolhas 

• Verrugas 

• Odor Fétido 

• Prurido 

• Ardor  

• Dor Pélvica 
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QUAIS AS COMPLICAÇÕES? 

Algumas IST, quando não diagnosticadas e tratadas a 
tempo, podem evoluir para complicações graves e até 
a morte.  

 

Em casos de gestantes, algumas IST podem causar 
aborto, mal formação do feto e transmissão vertical. 
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SINTOMAS IST PROVÁVEIS 

Corrimento pelo colo do útero e/ou vagina (branco, cinza 

ou amarelado), Corrimento pelo canal uretral, que pode 

ser amarelo purulento ou mais claro  pode causar 

prurido, dor ao urinar e/ou dor durante a relação sexual, 

odor na região. 

Tricomoníase, gonorreia, 

clamídia. 

Presença de feridas na região genital (pode ser uma ou 

várias), dolorosas ou não, antecedidas ou não por bolhas 

pequenas, acompanhadas ou não de “íngua” na virilha. 

Sífilis, cancro mole, herpes 

genital, donovanose, 

linfogranuloma venéreo. 

  

Dor na parte baixa da barriga (conhecido como baixo 

ventre ou "pé da barriga") e durante a relação sexual.  

Gonorreia, clamídia, infecção por 

outras bactérias. 

Verrugas genitais ou “crista de galo” (uma ou várias), que 

são pequenas no início e podem crescer rapidamente e 

se parecer como uma couve-flor. 

Infecção pelo papilomavírus 

humano (HPV). 
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Tricomoníase:  dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar, coceira nos 
órgãos sexuais, porém a maioria das pessoas infectadas não sente alterações no organismo. 

Sífilis ou Cancro duro: pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas (ínguas). A 
ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. 

Cancro mole: dor de cabeça, febre e fraqueza. Depois, surgem pequenas e dolorosas feridas 
com pus nos órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho e profundidade.  

Donovanose: caroços e feridas vermelhas e sangramento fácil.  

Herpes: surgimento de pequenas bolhas na região genital, que se rompem formando feridas 
e desaparecem espontaneamente. 

IST  



SÍFILIS 

O que é 
É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela 
bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e 
diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios 
primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. 
  
Formas de contágio 
A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa 
infectada, ou da mãe infectada para a criança durante a gestação ou o parto. 
O uso correto e regular da camisinha masculina ou feminina é uma medida 
importante de prevenção da sífilis. O acompanhamento da gestante durante o 
pré-natal contribui para o controle da sífilis congênita. 
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SÍFILIS – SINAIS E SINTOMAS 
• Sífilis primária 
Ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, 
boca, ou outros locais da pele), que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. 
Não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na 
virilha. 
 
• Sífilis secundária 
Os sinais e sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses do aparecimento da ferida inicial e 
após a cicatrização espontânea. 
Manchas no corpo, principalmente, nas palmas das mãos e plantas dos pés. 
Não coçam, mas podem surgir ínguas no corpo. 
Sífilis latente – fase assintomática 
Não aparecem sinais ou sintomas. 
É dividida em sífilis latente recente (menos de um ano de infecção) e sífilis latente tardia (mais de 
um ano de infecção). 
A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma 
secundária ou terciária. 
 
• Sífilis terciária 
Pode surgir de dois a 40 anos depois do início da infecção. 
Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e 
neurológicas, podendo levar à morte. 267 



SÍFILIS CONGÊNITA 
• É uma doença transmitida de mãe para criança durante a gestação.  

• Complicações dessa forma da doença: aborto espontâneo, parto prematuro, má-
formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental e/ou morte ao nascer. 

• Por isso, é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o 
resultado for positivo, tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual, para evitar a 
transmissão vertical. 

 

• Sinais e sintomas 

Pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida 
da criança. Na maioria dos casos, os sinais e sintomas estão presentes já nos primeiros meses 
de vida. Ao nascer, a criança pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes 
deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode 
ser fatal. 
 

• Diagnóstico 

Deve-se avaliar a história clínico-epidemiológica da mãe, o exame físico da criança e os 
resultados dos testes, incluindo os exames radiológicos e laboratoriais. 
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SÍFILIS CONGÊNITA 

• A sífilis congênita pode se manifestar logo após o 
nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos 
de vida da criança.  

• Na maioria dos casos, os sinais e sintomas estão 
presentes já nos primeiros meses de vida.  

• Ao nascer, a criança pode ter pneumonia, feridas 
no corpo, cegueira, dentes deformados, 
problemas ósseos, surdez ou deficiência mental.  

• Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal. 
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HIV 
• HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, 

ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. 
As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa 
célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os 
linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. 
 

• Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos soropositivos que vivem 
anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem 
transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, pelo 
compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a 
gravidez e a amamentação.  
 

• Obs: I = I (Nota Explicativa UNAIDS: carga viral indetectável é intransmissível) 
 

• Biologia – HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae. Esses 
vírus compartilham algumas propriedades comuns: período de incubação 
prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do 
sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. 
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A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA) é uma doença do sistema 
imunitário causada pelo retrovírus HIV (do inglês Human Immunodeficiency Virus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
A AIDS se caracteriza por astenia, perda de peso acentuadas e por uma drástica 
diminuição no número de linfócitos T auxiliadores (CD4), justamente as células que 
ativam os outros linfócitos que formam o exército de defesa do corpo. 

 
 

 

Agente Etiológico: retrovírus com genoma RNA, da família Lentiviridae. Necessitam de 
uma enzima denominada transcriptase reversa, para multiplicar-se, responsável pela 
transcrição do RNA viral para uma copia DNA, que pode então integrar-se ao genoma 
do hospedeiro. 

AIDS  



As doenças oportunistas associadas a aids são varias, podendo ser 
causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e certas 
neoplasias: 
 
• vírus – citomegalovirose, herpes simples, leucoencefalopatia 
multifocal progressiva; 
 
• bactérias – micobacterioses (tuberculose e complexo 
Mycobacterium avium-intracellulare), pneumonias (S. pneumoniae), 
salmonelose; 
 
• fungos – pneumocistose, candidiase, criptococose, histoplasmose; 
 
• protozoários – toxoplasmose, criptosporidiose, isosporiose. 
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Janela imunológica 

• É o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira 
detecção de anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do 
organismo. 
 

• Na maioria dos casos a duração da janela imunológica é de 30 dias. Porém, a 
duração desse período pode alterar dependendo da reação do organismo do 
indivíduo frente a infecção e do tipo do teste (quanto ao método utilizado e 
sensibilidade). 
 

• Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período 
da janela imunológica, há a possibilidade de gerar um resultado não reagente.  
 

• Recomenda-se que, nos casos de testes com resultados não reagentes em que 
permaneça a suspeita de infecção pelo HIV, a testagem seja repetida após 30 
dias com a coleta de uma nova amostra.É importante ressaltar que, no período 
de janela imunológica, o vírus do HIV já pode ser transmitido, mesmo nos casos 
em que o resultado do teste que detecta anticorpos anti-HIV for não reagente. 
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Direitos do soropositivo 
• Atendimento, tratamento e medicamento gratuitos 

O SUS garante o tratamento, o acesso aos medicamentos e a realização dos exames médicos necessários ao 
diagnóstico a todos os residentes no Brasil. 

• Sigilo sobre a sua condição sorológica 
Em respeito à intimidade e à privacidade, nenhuma pessoa pode divulgar quem tem HIV/aids sem prévia 
autorização, mesmo os profissionais de saúde. 

• Queda da obrigatoriedade do exame de aids no teste admissional 
As empresas não podem mais obrigar um profissional a fazer o teste de detecção de aids ao começar em um novo 
emprego. 

• Permanecer no trabalho 
Nenhum empregador pode demitir o empregado apenas por ter HIV. A demissão por discriminação pode gerar ação 
trabalhista para que o trabalhador seja reintegrado. Se, além disso, a demissão for constrangedora, o trabalhador 
pode requerer indenização por danos morais. 

• Valores do PIS/PASEP e FGTS 
O soropositivo tem o direito de efetuar o levantamento do FGTS e do PIS/PASEP, independentemente de rescisão 
contratual ou de comunicação à empresa. 

• Benefício de prestação continuada 
Toda pessoa com aids que esteja incapacitada para o trabalho e com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo 
tem direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo Governo Federal. 

• Isenção do pagamento de IR 
Portadores de doenças crônicas, inclusive a aids, têm direito à isenção do pagamento de imposto de renda, quando 
receber proventos de aposentadoria, reforma por acidente em serviço e pensão. 

• Ninguém deve sofrer discriminação por viver com HIV/aids 
Caso isso aconteça, recomenda-se ir à delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência ou ir à defensoria 
pública ou outro órgão de proteção de direitos, como a OAB, por exemplo. 
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Hepatites Virais 
• As hepatites virais agudas e crônicas são doenças provocadas por 

diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo tecido 
hepático, apresentando características epidemiológicas, clínicas e 
laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades.  

• As hepatites virais são causadas por cinco vírus: o vírus da hepatite A 
(HAV), o vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV), o vírus 
da hepatite D (HDV) e o vírus da hepatite E (HEV).  

• Essas infecções têm um amplo espectro clínico, que varia desde formas 
assintomáticas, anictéricas e ictéricas típicas, até a insuficiência 
hepática aguda grave (fulminante).  

• A maioria das hepatites virais agudas é assintomática, 
independentemente do tipo de vírus.  

• Quando apresentam sintomatologia, são caracterizadas por fadiga, mal-
estar, náuseas, dor abdominal, anorexia e icterícia. A hepatite crônica, 
em geral, cursa de forma assintomática.  

• As manifestações clínicas aparecem quando a doença está em estágio 
avançado, com relato de fadiga, ou, ainda, cirrose .  

• O diagnóstico inclui a realização de exames em ambiente laboratorial e 
testes rápidos, a fim de caracterizar o agente infeccioso e sua gravidade. 
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Hepatites Virais – Hep. A 
• A hepatite A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA).  

 
• Transmissão:  fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou 

alimentos contaminados pelo vírus.  
 

• Geralmente, não apresenta sintomas. Porém, os mais frequentes são: cansaço, 
tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, 
urina escura e fezes claras. Quando surgem, costumam aparecer de 15 a 50 
dias após a infecção.  
 

• O diagnóstico da doença é realizado por exame de sangue, no qual se procura 
por anticorpos anti-HAV.  
 

• A doença é totalmente curável quando o portador segue corretamente todas 
as recomendações médicas. Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença 
de caráter benigno. Causa insuficiência hepática aguda grave e pode ser 
fulminante em menos de 1% dos casos. 
 

• Vacina disponível no Calendário Nacional de Vacinação. 
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Hepatites Virais – Hep. A 
Prevenção: 
A melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de higiene e de saneamento básico, como por 
exemplo: 

• Lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos; 

• Lavar bem, com água tratada, clorada ou fervida, os alimentos que são consumidos crus, deixando-os de molho 
por 30 minutos; 

• Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar e carne de porco; 

• Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras; 

• Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo de onde haja esgoto a 
céu aberto; 

• Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios, para não comprometer o lençol d'água que 
alimenta o poço. Deve-se respeitar, por medidas de segurança, a distância mínima de 15 metros entre o poço e 
a fossa do tipo seca e de 45 metros, para os demais focos de contaminação, como chiqueiros, estábulos, valões 
de esgoto, galerias de infiltração e outros; 

• Caso haja algum doente com hepatite A em casa, utilizar hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária ao lavar 
o banheiro; 

• No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de 
higiene, tal como a desinfecção de objetos, bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água 
sanitária. 

• Para tratar a água, basta ferver ou colocar duas gotas de hipoclorito de sódio em um litro de água, 30 minutos 
antes de bebê-la, deixando o recipiente tampado para que o hipoclorito possa agir, tornando a água potável 
para o consumo. Na ausência de hipoclorito de sódio, pode-se preparar uma solução caseira com uma colher 
das de sopa de água sanitária a 2,5% (sem alvejante), diluída em um litro de água. 
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Hepatite B 
• Causada pelo vírus B (HBV), a hepatite do tipo B é uma doença infecciosa também chamada de 

soro-homóloga.  

 

• A transmissão do HBV se dá por via parenteral e, sobretudo, pela via sexual, sendo a hepatite B 
considerada uma IST. 

•   

• Dessa forma, o HBV pode ser transmitido por solução de continuidade (pele e mucosa), relações 
sexuais desprotegidas,  ao compartilhar material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos), 
de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros 
objetos que furam ou cortam), de confecção de tatuagem e colocação de piercings e por via 
parenteral (procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, etc.).  

 

• Outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite materno podem igualmente conter 
o vírus e constituir fontes de infecção.  

 

• A transmissão vertical (de mãe para filho) também é causa frequente de disseminação do HBV em 
regiões de alta endemicidade.  

 

• A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. Mas, os mais frequentes são cansaço, 
tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes 
claras. Esses sinais costumam aparecer de um a seis meses após a infecção.  278 



Hepatite B 
• A hepatite B pode se desenvolver de duas formas, aguda e crônica. A aguda é quando a 

infecção tem curta duração. Os profissionais de saúde consideram a forma crônica 
quando a doença dura mais de seis meses. O risco de a doença tornar-se crônica 
depende da idade na qual ocorre a infecção. As crianças são as mais afetadas. Naquelas 
com menos de um ano, esse risco chega a 90%; entre 1 e 5 anos, varia entre 20% e 50%. 
Em adultos, o índice cai para 5% a 10%. 

 

• O diagnóstico da hepatite B é feito por meio de exame de sangue específico. Além dos 
medicamentos (quando necessários), indica-se corte no consumo de bebidas alcoólicas 
pelo período mínimo de seis meses e remédios para aliviar sintomas como vômito e 
febre. 

 

• Uma particularidade dessa infecção viral crônica é a possibilidade de evolução para 
câncer hepático, independentemente da ocorrência de cirrose, fato considerado pré-
requisito nos casos de surgimento de carcinoma hepatocelular nas demais infecções 
virais crônicas, como a hepatite C. 
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Hepatite B 

Prevenção:  
• Vacinação (3 doses); 

 
• Uso de preservativo em todas as relações sexuais; 
  
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de 

barbear e depilar, escovas de dente, material de manicure e 
pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de 
tatuagem e colocação de piercings.   
 

• Além disso, toda mulher grávida precisa fazer o pré-natal e 
os exames para detectar a hepatites, a aids e a sífilis. Esse 
cuidado é fundamental para evitar a transmissão de mãe 
para filho. 
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Hepatite C 
• A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV). O vírus C, assim como o vírus 

causador da hepatite B, está presente no sangue.  
 

• São consideradas populações de risco acrescido para a infecção pelo HCV por 
via parenteral:  
– indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 

1993;  
– pessoas que usam drogas injetáveis (cocaína, anabolizantes e complexos 

vitamínicos), inaláveis (cocaína) ou pipadas (crack), e que compartilham os 
respectivos equipamentos de uso;  

– pessoas com tatuagem, piercings ou que apresentem outras formas de exposição 
percutânea (por exemplo, consultórios odontológicos, clínicas de podologia, salões 
de beleza, etc., que não obedecem às normas de biossegurança).  

– A transmissão sexual é pouco frequente – menos de 1% em parceiros estáveis – e 
ocorre, principalmente, em pessoas com múltiplos parceiros e com prática sexual 
de risco (sem uso de preservativo), sendo que a coexistência de alguma IST, 
inclusive o HIV, constitui um importante facilitador dessa transmissão.  

– A transmissão vertical da hepatite C é rara quando comparada à da hepatite B.  
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Hepatite C 
 

• O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C aguda é muito 
raro. Entretanto, os que mais aparecem são cansaço, tontura, enjoo 
e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina 
escura e fezes claras. O diagnóstico precoce da hepatite amplia a 
eficácia do tratamento.  

 

• A cronificação da doença ocorre de 70% a 85% dos casos, sendo que, 
em média, entre um quarto e um terço destes podem evoluir para 
formas histológicas graves ou cirrose, no período de 20 anos, caso não 
haja intervenção terapêutica. O restante dos pacientes evoluem de 
forma mais lenta e talvez nunca desenvolvam hepatopatia grave.  

 

• É importante destacar que a infecção pelo HCV já é a maior responsável 
por cirrose e transplante hepático no mundo ocidental.  
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Hepatite C 

Prevenção: 

• Não existe vacina contra a hepatite C.  

• Não compartilhar com outras pessoas nada que possa ter 
entrado em contato com sangue, como seringas, agulhas e 
objetos cortantes.  

• Entre as vulnerabilidades individuais e sociais, devem ser 
considerados o uso de álcool e outras drogas e a falta de 
acesso à informação e aos insumos de prevenção como 
preservativos, cachimbos, seringas e agulhas descartáveis. 
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COMO É PRECONIZADO O TRATAMENTO DAS IST? 

Hoje o tratamento das IST é baseado nos 
sinais e sintomas, sendo que o diagnóstico, 
tratamento, aconselhamento e notificação 
deve acontecer em único atendimento. 

 

A maioria dos tratamentos são realizados 
através de dose única de medicamento com 
excelente resultado de cura. 
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Como deve ser o atendimento ao 
portador de IST? 

 O portador deve ser atendido imediatamente 
ao chegar na unidade, pois uma IST deve ser 
encarado como uma emergência, portanto 
não se deve agendar para outro dia. 

 

285 



Aconselhamento 

OBJETIVOS: 

 

• Conhecer os modos de vidas e as concepções do usuário acerca das 
IST/Aids/Hep. Virais; 

• Compreender as necessidades e preocupações do usuário relacionadas às 
IST/Aids/Hep. Virais para reduzir seu nível de estresse; 

• Possibilitar a percepção dos riscos e vulnerabilidades; 

• Identificar medidas preventivas viáveis no contexto de vida de cada usuário; 

• Reduzir o impacto do diagnóstico positivo; 

• Facilitar a comunicação do diagnóstico à parceiros sexuais ou usuários de drogas 
injetáveis; 

• Auxiliar o usuário e suas parcerias no processo de adesão ao tratamento; 

• Estimular o diagnóstico de parcerias sexuais e de uso de álcool e outras drogas; 

• Contribuir para a redução dos riscos de transmissão das DST/HIV/Hep. Virais. 
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REQUISITOS IMPORTANTES PARA O 
PROFISSIONAL DE SAÚDE: 

• Habilidade de  comunicação; 

• Livre de juízo de valor; 

• Sensibilidade às questões sócio-culturais e emocionais; 

• Sensibilidade às demandas singulares de cada usuário; 

• Conhecimento técnico; 

• Capacidade de focar nas situações de riscos para as IST; 

• Capacidade para definir em conjunto com o usuário sobre as 
opções de prevenção mais convenientes. 
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E como cai em concurso? 
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34. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde 
pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente consideradas o 
principal fator facilitador da transmissão sexual do HIV. Algumas DST, quando não 
diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até mesmo 
para o óbito. Considerando a importância da equipe de enfermagem na orientação, 
controle, prevenção e tratamento das DST, analise as seguintes afirmativas acerca das DST 
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
( ) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal. Quando o 
agente causador da doença está presente na corrente sanguínea da gestante, atravessa a 
barreira placentária atingindo o feto.  
( ) As principais formas de transmissão do vírus HIV causador da síndrome da 
imunodeficiência humana são: sexual, sanguíneo, vertical (materno-fetal) e ocupacional, 
ocasionada por acidente de trabalho em profissionais de saúde.  
( ) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por duas vias: a via oral e a via sexual e, 
por causa dessa última forma de transmissão citada, é considerada uma doença 
sexualmente transmissível.  
( ) O HPV é responsável pela doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual, 
também conhecida como verruga genital ou crista de galo.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.  
a) (F) (V) (V) (F)  
b) (F) (F) (F) (V)  
c) (V) (F) (V) (F)  
d) (V) (V) (F) (V) 290 



    

34. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais 
comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente consideradas o principal fator facilitador 
da transmissão sexual do HIV. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem 
evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito. Considerando a importância da equipe 
de enfermagem na orientação, controle, prevenção e tratamento das DST, analise as seguintes 
afirmativas acerca das DST e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
(       ) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal. Quando o agente 
causador da doença está presente na corrente sanguínea da gestante, atravessa a barreira placentária 
atingindo o feto.  
(        ) As principais formas de transmissão do vírus HIV causador da síndrome da imunodeficiência 
humana são: sexual, sanguíneo, vertical (materno-fetal) e ocupacional, ocasionada por acidente de 
trabalho em profissionais de saúde.   
(        ) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por duas vias: a via oral e a via sexual e, por 
causa dessa última forma de transmissão citada, é considerada uma doença sexualmente 
transmissível.  
(        ) O HPV é responsável pela doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual, também 
conhecida como verruga genital ou crista de galo.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.  
a) (F) (V) (V) (F)  
b) (F) (F) (F) (V)  
c) (V) (F) (V) (F)  
d) (V) (V) (F) (V) 

Transmissão da hepatite B 
• relações sexuais desprotegidas, pois o vírus encontra-se no sêmen e secreções vaginais; 
• realização de procedimentos sem esterilização adequada ou utilização de material descartável; 
• transfusão de sangue e derivados contaminados; 
• uso de drogas com compartilhamento de seringas, agulhas ou outros equipamentos; 
• transmissão vertical (mãe / filho); 
• aleitamento materno; 
• acidentes perfurocortantes. 
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35. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas um grave problema de saúde pública, 
pois os sinais e sintomas podem ser de difícil identificação, tornando fundamental o diagnóstico 
precoce e acesso ao tratamento correto.  
I. A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena lesão nos órgãos sexuais, denominada cancro 
duro, além do aumento dos gânglios linfáticos na região inguinal, após a exposição à situação de risco, 
com pessoa infectada.  
II. O HPV provoca lesões com aspecto de couve-flor e de tamanhos variáveis nos órgãos genitais. Nas 
mulheres, pode ser assintomático. A maior gravidade é relacionada ao aparecimento de alguns tipos de 
câncer, principalmente no colo do útero, vulva, pênis e reto, pois toda infecção pelo HPV causa câncer.  
III. O condiloma acuminado pode ser tratado de forma local, com uso da cauterização, de produtos 
cáusticos, quimioterapia ou radioterapia. O parceiro também deve ser submetido ao tratamento.  
IV. O teste Elisa é o mais utilizado para o diagnóstico da AIDS, por meio da detecção de anticorpos anti- 
HIV no sangue, em resposta à infecção pelo HIV. Para a confirmação, pode ser empregado o teste de 
Western Blot.  
V. Janela imunológica é o termo que designa o intervalo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detecção 
de anticorpos anti-HIV no sangue da pessoa infectada, por meio de exames laboratoriais específicos. 
Nesse caso, a detecção de HIV tem possibilidade de um resultado falso-positivo.  
 
É correto o que se afirma em  
a) I, II, III, IV e V.  
b) I, II, III e IV, apenas.  
c) I e IV, apenas.  
d) II, III e IV, apenas.  
e) IV e V, apenas.  
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Se um teste de HIV é feito durante o período da janela 
imunológica, há a possibilidade de apresentar um falso 
resultado negativo. Portanto, é recomendado esperar 
mais 30 dias e fazer o teste novamente. 
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36. (VUNESP/SJRP/2011) Assinale a alternativa correta no tocante ao Programa 
Nacional de DST/ AIDS. 
(A) Há uma convicção por parte do Ministério da Saúde de que a epidemia foi 
contida e que agora a prioridade é aguardar a vacina, que deverá controlar 
totalmente a ocorrência de novos casos. 
(B) Sabe-se que há uma disseminação entre os heterossexuais, principalmente 
mulheres, um aumento percentual entre as pessoas de baixa escolaridade e a 
interiorização para municípios de médio e pequeno porte. 
(C) O Programa Nacional de DST/AIDS é desenvolvido exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde, que é responsável pela disseminação das ações por todo o 
território nacional. 
(D) As ações prioritárias envolvem uma forte parceria com entidades religiosas 
com o objetivo de atingir jovens e seu comportamento no que se refere 
principalmente aos hábitos sexuais. 
(E) É objetivo único das ações do programa de prevenção de AIDS a redução da 
incidência de infecção pelo HIV/ AIDS e por outras doenças sexualmente 
transmissíveis. 
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 37. (VUNESP/SJRP/2011) Dois municípios, A e B, de mesmo porte populacional 
de uma região do estado de São Paulo, possuem, respectivamente, 7 e 10 
unidades de saúde que atendem a mulheres e oferecem testes sorológicos para 
sífilis e HIV. O município B possui mais profissionais do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PCAS) e Programa de Saúde da Família (PSF) 
capacitados no cuidado com a mulher. 
A partir da leitura do texto, é correto concluir que  
(A) essas informações só têm valor se houver informação sobre o total de 
unidades de saúde nos municípios vizinhos aos municípios A e B. 
(B) essas informações só têm valor se houver informação sobre a existência de 
centros de referência da mulher na região. 
(C) no município B, a taxa de mortalidade da mulher deve ser menor. 
(D) as condições do município B são melhores no tocante ao fortalecimento da 
atenção básica no cuidado com a mulher. 
(E) o município B tem menos casos de mulheres com doenças sexualmente 
transmissíveis. 
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38. (IAMSPE/VUNESP/2009) A prevenção da transmissão vertical do HIV em 
mulheres com Aids abrange 
(A) a realização de cesária eletiva e a abstenção da amamentação da criança com 
o leite materno. 
(B) a realização de cesária eletiva e amamentação da criança com o leite 
materno. 
(C) a realização de parto normal e amamentação da criança com o leite materno. 
(D) o uso de medicamentos antirretrovirais e amamentação da criança com o 
leite materno. 
(E) o uso de medicamentos antirretrovirais e a possibilidade da realização de 
parto normal. 
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39. (BOTUCATU/CETRO/2012) A Doença Sexualmente Transmissível (DST) 
caracterizada pela presença de lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, 
pouco dolorosa, com base endurecida, fundo liso, brilhante e pouca secreção 
serosa, que aparece entre 10 e 90 dias (média de 21 dias) após o contato sexual 
infectante, e é acompanhada de adenopatia regional não supurativa, móvel, 
indolor e múltipla, denomina-se 
(A) cancro duro. 
(B) herpes genital. 
(C) tricomoníase. 
(D) cancro mole. 
(E) donovanose. 
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(B) herpes genital. 
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Tricomoníase:  dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar, coceira nos 
órgãos sexuais, porém a maioria das pessoas infectadas não sente alterações no organismo. 

Sífilis ou Cancro duro: pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços 
nas virilhas (ínguas). A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não 
ardem e não apresentam pus. 

Cancro mole: dor de cabeça, febre e fraqueza. Depois, surgem pequenas e dolorosas feridas 
com pus nos órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho e profundidade.  

Donovanose: caroços e feridas vermelhas e sangramento fácil.  

Herpes: surgimento de pequenas bolhas na região genital, que se 
rompem formando feridas e desaparecem espontaneamente. 
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40. (CAMPINAS/CETRO/2013) Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), durante 
consulta de pré-natal, uma gestante de 16 anos refere suspeitar que seu 
companheiro esteja mantendo caso extraconjugal e refere receio em contrair 
alguma doença que possa passar para o bebê. Nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta doença sexualmente transmissível que pode ser 
passada para o feto durante a gestação. 
(A) Sífilis. 
(B) Toxoplasmose. 
(C) Gonorreia. 
(D) HPV. 
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Sífilis congênita!!! 
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41. (INDAIATUBA/CETRO/2013) O aconselhamento e a testagem voluntária 
para o HIV, realizados de forma confidencial, podem ser considerados como um 
momento oportuno para uma abordagem inicial de prevenção - uma “porta de 
entrada” para a prevenção e também para a assistência do paciente 
assintomático com HIV no serviço de saúde. O aconselhamento deve ser uma 
prática de todo profissional de saúde que qualifique e humanize o atendimento 
como um todo. São tipos de aconselhamento: 
I- Aconselhamento individual – apenas deve ser realizado após teste e 
aconselhamento de apoio com novas consultas em grupo. 
II- Aconselhamento de casais - pré-nupcial, pré-gestação ou específico para 
prevenção da transmissão vertical. 
III- Aconselhamento de família – onde membros de uma mesma família possam 
discutir o impacto do HIV entre eles e como auxiliar ao(s) membros(s) da família 
que vivem com HIV. 
a) I e III estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) I e II estão corretas 
d) Todas estão corretas 
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42. (SOROCABA/VUNESP/2010) Analise as afirmações sobre as orientações que 
devem ser fornecidas a gestantes HIV positivas e assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso). A seguir, selecione a alternativa que apresenta a sequencia correta, de 
cima para baixo: 
(  ) Existe o risco de transmissão vertical do vírus HIV para a criança, portanto a 
amamentação está contraindicada. 
(  ) A criança terá necessidade de acompanhamento periódico em serviço 
especializado de pediatria para crianças expostas ao HIV. A enfermeira deve 
oferecer informações sobre onde poderá ser feito esse acompanhamento. 
(  ) Existe a necessidade da testagem do parceiro e do uso de preservativo 
masculino ou feminino nas relações sexuais. 
(  ) O aleitamento da criança por outra mulher (aleitamento cruzado) é 
contraindicado, devido à possibilidade de transmissão vertical do vírus HIV. 
a) F, F, F, F. 
b) V, V, F, F. 
c) V, F, V, F. 
d) F, F, V, F. 
e) V, V, V, V.  306 
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43. (TCE-PI/FCC/2014) Um governo estadual tem como meta eliminar a sífilis 
congênita até 2015. Para alcançar essa meta, o Plano Operacional para a 
Redução da Transmissão Vertical da Sífilis, entre outros aspectos, deve 
considerar: 
(A) a transmissão vertical do treponema ocorre na fase secundária da infecção 
materna, com baixo percentual de ocorrência na fase primária da doença. 
(B) o leite materno é uma importante fonte de transmissão vertical. 
(C) o parto cesariana é a melhor opção para a gestante infectada porque a 
infecção fetal ocorre, principalmente, por via vaginal durante o trabalho de 
parto. 
(D) a transmissão vertical do treponema ocorre na fase primária da infecção 
materna, inexistindo nas fases secundária e tardia da doença. 
(E) a sífilis congênita e a sífilis em gestante como sendo doenças de notificação 
compulsória. 
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44. (TCE-PI/FCC/2014) Em um paciente foi realizado exame para diagnosticar 
hepatite A pela identificação dos marcadores sorológicos. 
Obteve-se como resultado sorológico: Anti-HAV total positivo e Anti-HAV IgM 
negativo. Esse resultado está relacionado com 
(A) imunidade por vacina e não por contato prévio com o VHA (vírus da hepatite A). 
(B) infecção passada/imunidade (por contato prévio com o VHA ou por vacina). 
(C) indivíduo suscetível. 
(D) infecção recente pelo VHA (vírus da hepatite A). 
(E) hepatite aguda pelo VHA (vírus da hepatite A). 
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