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Este material foi elaborado para apoio aos 
profissionais que estão desenvolvendo os 
protocolos de enfermagem em Atenção Primária à 
Saúde (APS) na Secretaria Municipal da Saúde, com 
o objetivo de alinhamento do conteúdo e 
apresentação dos protocolos de forma didática, 
estruturada e padronizada entre as diferentes 
temáticas, facilitando assim o raciocínio clínico do 
enfermeiro que os utilizarão nas diferentes 
regiões do município de São Paulo.

Este guia é um passo a passo de como 
organizar o conteúdo do protocolo. Este material 
está organizado em sessões, integrando o 
conteúdo com as etapas do Processo de 
Enfermagem. 

Assim, ele será apresentado seguindo o 
método e raciocinio clínico da enfermagem, sendo 
complementar ao guia explicativo “Processo de 
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde” 
produzido pela Comissão de Sistematização da 
Assistência de Enfermagem da SMS-SP (2022).
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1. Situação-foco de cuidado 

A primeira sessão do protocolo deverá apresentar a situação clínica que a equipe de 
enfermagem encontrará na Atenção Primária à Saúde (APS) e sua definição de acordo 
com a literatura científica.

A situação-foco pode ser um processo de vida (exemplo: gestação), uma condição 
crônica (exemplo: hipertensão,) ou ainda uma queixa, que pode vir de uma situação 
aguda (exemplo: febre, diarreia, lombalgia, etc.) ou de uma condição crônica agudizada 
(exemplo: hipoglicemia). 

A seleção da situação-foco a ser abordada se dará pelo levantamento das 
necessidades dos territórios considerando a gestão de base populacional, bem como  
indicadores que demostram as condições mais frequentes na APS e grande potencial de 
intervenção da enfermagem para melhor saúde da população. 

2. Coleta de dados de enfermagem 

A segunda sessão do protocolo deverá abordar a coleta de dados de enfermagem. 
Nesta etapa, o protocolo direciona o enfermeiro para a anamnese, exame físico, consulta 
a outras fontes de dados (exames, prontuários, familiares/acompanhantes, outros 
profissionais, etc.) e destaque dos rastreamentos necessários, considerando as diretrizes 
nacionais e internacionais (por exemplo: prevention task-force). 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta, será 
utilizada para guiar a coleta de dados pelo enfermeiro, direcionada para a situação clínica 
abordada.  Esta teoria será o nosso "óculos" para buscar as respostas humanas que serão 
foco do cuidado da enfermagem. As Necessidades Humanas Básicas (NHB) são estados 
de tensão, classificados por John Mohana (1964) em Psicobiológicas, Psicossociais e 
Psicoespirituais, conforme Quadro 1.

- Oxigenação
- Hidratação
- Nutrição
- Eliminação
- Sono e repouso
- Exercício e atividades físicas
- Sexualidade
- Abrigo
- Mecânica Corporal
- Motilidade
- Cuidado corporal
- Integridade cutâneo-mucosa
- Integridade física
- Regulação térmica, hormonal, hidrossalina, eletrolítica, 
imunológica, crescimento celular, vascular
- Locomoção
- Percepção (olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa)
- Ambiente
- Terapêutica

- Segurança
- Amor
- Liberdade
- Comunicação
- Criatividade
- Aprendizagem 
(educação à saúde)
- Gregária
- Recreação
- Lazer
- Espaço
- Orientação no tempo 
e espaço
- Aceitação
- Autorrealização
- Autoestima
- Atenção

- Religiosa ou Teológica
- Ética ou filosofia de 
Vida

Necessidades psicobiológicas Necessidades
Psicossociais

Necessidades
Psicoespirituais
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De acordo com Horta (1979), quando indivíduos, famílias e comunidades estão em 
estados de equilíbrio, as NHB não se manifestam, permanecem latentes. Quando ocorrem 
desequilíbrios, as NHB se manifestam. Ao identificar as NHB que precisam de 
atendimento, o enfermeiro estará identificando os diagnósticos de enfermagem.

Para a autora, a enfermagem presta assistência ao indivíduo, família e comunidade 
no atendimento de suas NHB, com o objetivo de implementar estados de equilíbrio, 
prevenir estados de desequilíbrio e reverter desequilíbrios.

Para cada situação clínica, o protocolo deverá apresentar os aspectos específicos e 
direcionados que devem ser coletados, considerando as necessidades psicobiológicas, 
psicossociais e psicoespirituais, incluindo a forma como as pessoas vivem e trabalham 
(Quadros 2, 3, 4 e 5).

Quadro 2. Quadro síntese para apresentação da anamnese relacionada à situação 
clínica.

Quadro 3. Quadro-síntese para apresentação do exame físico relacionado à situação 
clínica. 

Em relação ao exame físico, sugere-se, quando possível, utilizar imagens para 
demonstração. 

Necessidades
Psicobiológicas

Necessidades
Psicossociais

Necessidades
Psicoespirituais

Necessidades avaliadas Categoria Itens 

Exame físico geral

Item 1

Item 1

Item 2

Item 2

Item 3

Item 3

Exame físico 
específico
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Quadro 4. Quadro-síntese para apresentação dos exames laboratoriais e de imagem 
relacionados à situação clínica. 

Quadro 5. Situação vacinal a ser avaliada na situação clinica abordada.

Para os rastreamentos, sugere-se utilizar quadros destacados no texto (Quadro 6).

Quadro 6. Rastreamentos necessários. 

3. Diagnóstico de enfermagem 

3.1 Principais evidências de que as necessidades humanas estão afetadas

Após a coleta de dados direcionada para a situação clínica, é necessário apontar 
quais são as evidências (achados) de que as necessidades humanas (psicobiológicas, 

Exames laboratoriais

Exames de imagem

Exame Interpretação Observações

Intervalo Vacina Esquema

Rastreamento Justificativa para o 
rastreamento e referência Como abordar

Dicas para a etapa coleta de dados 

- O que o enfermeiro deve perguntar para usuário/família? 
 - O que o enfermeiro deve avaliar no exame físico? 
 - Quais exames devem ser avaliados? 
 - O que o enfermeiro deve verificar no prontuário? 
 - O que o enfermeiro deve rastrear nesta ocasião? 
 - O que o enfermeiro deve buscar junto à equipe e ACS? 
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psicossociais, psicoespirituais) estão afetadas, acompanhadas de suas possíveis causas 
(Quadro 7).

 

Quadro 7. Síntese das evidências de que as necessidades humanas estão afetadas.

3.2. Diagnósticos de enfermagem 

A NANDA International (NANDA-I) define o diagnóstico de enfermagem como “um 
julgamento clínico sobre uma resposta humana, condições de saúde e/ou processos de vida, 
ou a uma suscetibilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma 
comunidade.” 

Assim, o protocolo apresentará os potenciais títulos diagnósticos de enfermagem, 
de acordo com a taxonomia NANDA-I, para a situação clínica abordada, com base nas 
necessidades humanas básicas afetadas.

Nesta etapa, devem ser listados os títulos diagnósticos mais potenciais e 
representativos da prática de enfermagem na APS. Para esta determinada situação 
clínica, é importante refletir qual a causa, o motivo pelo qual aquela determinada 
necessidade está sendo afetada, definindo assim, um título diagnóstico que melhor 
traduza e representa o que o profissional está identificando como necessidade humana a 
ser cuidada (Quadro 8). 

Quadro 8. Síntese das evidências de que as necessidades humanas estão afetadas e 
potenciais diagnósticos de enfermagem. 

Necessidades afetadas Possíveis causas

Necessidades afetadas e causas
Potenciais diagnósticos de enfermagem

 (NANDA-I 2021-2023) 

Dicas para etapa de diagnóstico

- Quais são as causas dessa resposta humana?
 - Quais são as respostas humanas à situação-foco, ou 
seja, como o usuário reage frente a situação-foco?  
 - Quais são os parâmetros, achados da coleta de dados, 
exame físico, exames laboratoriais e de imagens que 
precisam de atenção?
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4. Planejamento e intervenção de enfermagem

Após a apresentação dos potenciais títulos diagnósticos de enfermagem, o 
protocolo abordará o planejamento de enfermagem de forma ampla. É importante 
ressaltar que o protocolo é um guia, mas a escolha das metas e intervenção(ões) a ser(em) 
implementada(s) deverá ser centrada na pessoa, considerando a individualidade, as 
necessidades de saúde, as condições e realidades do usuário individualmente, bem como 
para as características do território. 

A apresentação do planejamento será composta pelo diagnóstico definido 
previamente, as metas e as intervenções/cuidados (quadro 8). Para isso, cada potencial 
diagnóstico terá metas respectivas, ou seja, qual a resposta esperada do usuário para a 
intervenção/cuidado a ser realizado(a). 

Após estabelecer a meta, são apresentadas as intervenções, ou seja, o que o 
enfermeiro e/ou equipe de enfermagem abordará, considerando a causa/consequência 
da situação clínica abordada no protocolo. Estas intervenções/cuidados incluem aspectos 
farmacológicos e psicossociais, bem como as PICs, abordagens em saúde mental, 
abordagem familiar, coletiva e de integração de rede. As intervenções poderão ser 
apresentadas em textos descritivos e/ou fluxogramas direcionadores para tomada de 
decisão. 

No que se refere às intervenções farmacológicas, quando incluídas, devem 
apresentar a posologia, eventos colaterais, contraindicações e precauções, considerando 
estas informações essenciais para o cuidado de enfermagem (quadro 9).

Um aspecto de atenção nesta etapa está relacionado ao uso de evidências 
científicas consistentes que justifiquem e respaldem o protocolo na indicação das 
intervenções/cuidado. Além disso, os pressupostos da prevenção quaternária deverão 
estar presentes nas intervenções, de forma clara e educativa, apoiando o enfermeiro no 
processo de conhecimento, apropriação e comunicação com o usuário.



Quadro 8. Relação entre diagnóstico de enfermagem, metas e intervenções propostas.

Quadro 9: Intervenções farmacológicas.

Evidência de necessidade 
afetada (queixa/achado)

Diagnóstico de 
enfermagem Meta do cuidado

Possíveis intervenções 
de enfermagem Referências

Tratamento Apresentação Efeitos 
colaterais

Orientações 
para 

administração
Medicamento Posologia

Principais 
interações 

medicamentosa 

Contraindicações/
precauções

Guia de elaboração dos Protocolos de Enfermagem na APS
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5. Evolução/avaliação do resultado

A seção evolução/avaliação do resultado deve explicar como o enfermeiro, auxiliar 
de enfermagem e/ou técnico de enfermagem deverão continuar avaliando a situação-
foco e como deve ser a conduta nos aspectos que chamam a atenção. 

Nesta etapa, é importante destacar os aspectos da situação-foco que devem ser 
monitorados, acompanhados e avaliados ao longo do cuidado ao usuário/família, 
reforçando as ações de fortalecimento da vigilância em saúde, coordenação de cuidado e 
longitudinalidade (quadro 10). 

Além disso, podem ser sinalizados indicadores de monitoramento da situação-foco 
no território, de modo a potencializar a vigilância em saúde e a organização da oferta de 
cuidado de forma mais oportuna às necessidades de saúde do território.

Dicas para planejamento e intervenção

 -  Qual é o plano de cuidado proposto?
 - O que o enfermeiro quer atingir/melhorar?
 - O que o enfermeiro e a equipe de enfermagem farão diante das necessidades 
humanas afetadas?
 - As intervenções propostas respondem às causas e/ou consequências da situação-
foco 
 - As intervenções são baseadas em evidências robustas e confiáveis? 

Dicas para evolução e acompanhamento

- Como o usuário/família respondeu ao plano de cuidado proposto? Quais foram as 
dificuldades? Quais foram os ganhos do plano de cuidado proposto?
- Quando deve retornar para avaliação do enfermeiro?
- Quais aspectos devem ser observados no acompanhamento ao longo da vida?
- Quais indicadores o enfermeiro/equipe/gestão pode monitorar para a vigilância em 
saúde desta situação-foco? Quando deve retornar para avaliação do enfermeiro?
- Quais aspectos devem ser observados no acompanhamento ao longo da vida?
- Quais indicadores o enfermeiro/equipe/gestão pode monitorar para a vigilância em 
saúde desta situação-foco?
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Quadro 10: Evolução, avaliação e monitoramento do cuidado.  

6. Resumo

Ao final de cada situação-foco abordada, sugere-se a construção de um quadro 
resumo, com um panorama do que foi discutido, visando à consulta rápida dos 
enfermeiros no dia a dia de trabalho (quadro 11). 

Quadro 11. Modelo de apresentação do panorama para acesso rápido na prática 
diária do enfermeiro.

Evolução do plano de cuidado

Coordenação do cuidado
(monitoramento e seguimento)

Indicadores de vigilância 
em saúde 

Situação-foco:

Necessidades 
alteradas

Possíveis 
intervenções 

Possibilidades 
diagnósticas

Evolução/
avaliação 
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Referências  

Apresentar as referências utilizadas e citadas no texto do protocolo. Quando for 
material online, colocar o link.

Sinalizar o texto o local que a referência foi utilizada.

Quando utilizar imagens citar a fonte. 

Saiba mais sobre o tema.   

Apresentar indicação de sites para busca de mais informações confiáveis sobre a 
temática abordada. 

Anexo 

Neste tópico, poderão ser inseridos quadros detalhados sobre exame físico, 
atribuições dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e/ou técnicos de enfermagem, 
intervenções, entre outros.   

Referências utilizadas no capítulo
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Norman AH, Tesser CD. Prevenção quaternária na atenção primária à saúde: uma 
necessidade do Sistema Único de Saúde.Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(9):2012-
2020, set, 2009

Tesser CD, Norman AH. Prevenção quaternária e medicalização: conceitos 
inseparáveis. Interface (Botucatu). 2021; 25: e210101

https://doi.org/10.1590/interface.210101

Faria LS, Bertolozzi MR. A vigilância na Atenção Básica à Saúde: perspectivas para o 
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Exemplos de aplicação do Guia

Atenção: O exemplo descrito abaixo apresenta alguns aspectos que podem ser 
apresentados em um protocolo da situação-foco - gravidez de risco habitual. Este 
material não é o protocolo finalizado e completo, ele busca, somente apresentar a 
aplicabilidade das etapas discutidas no guia, apoiando assim, os enfermeiros 
responsáveis pela elaboração do protocolo na organização da proposta a ser 
apresentada. 

1. Situação-foco: Gravidez de risco habitual/baixo risco 

A Assistência de Enfermagem à mulher durante a gravidez se inicia a partir da 
suspeita e confirmação, por meio do exame Pregnosticon ou dosagem de Beta HCG. 
Sempre que uma mulher em idade fértil referir atraso menstrual igual ou superior a uma 
semana deverá ser abordado a possibilidade de gestação (anexo 1). 

O processo gestacional é complexo, dinâmico e multidimensional para a mulher e 
para a sua família, devido às características clínicas, sociais, culturais e simbólicas. No 
universo familiar, representa um processo de profundas transformações, aprendizagens, 
expectativas, anseios e inseguranças perante o que será vivenciado, incluindo a 
aquisição de novos papéis e responsabilidades para os pais que também estão sendo 
gerados neste período. 

O ciclo gravídico-puerperal tende a ser um período de vivências saudáveis, porém 
pode gerar diversas necessidades de saúde, sejam elas físicas, emocionais, relacionais e 
sociais. Os cuidados pré-natais incluem a prevenção da doença, a promoção à saúde e o 
tratamento de problemas que possam ocorrer no período gestacional e após o parto.

O início oportuno e precoce dos cuidados pré-natais, a qualidade do atendimento, 
acompanhamento e cuidado prestado bem como fortalecimento dos direitos das 
gestantes e familiares são fundamentais para o diagnóstico e intervenção sobre 
condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e a do neonato, contribuindo 
assim, para a redução dos elevados índices de mortalidade materna e infantil 
(SEHNEM,2019).

2. Coleta de dados de enfermagem 

O enfermeiro deverá coletar dados para primeiramente avaliar o risco no pré-natal 
(quadro 6) e posteriormente planejar e implementar o plano de cuidado. 

Em cada consulta pré-natal, a equipe de enfermagem deve oferecer informações 
consistentes e explicações claras, e dar às mulheres grávidas a oportunidade de discutir 
questões e fazer perguntas. 

Além disso, o ambiente em que as consultas pré-natais acontecem deve permitir 
também que as mulheres discutam questões como violência doméstica, abuso sexual, 
sofrimento mental, vulnerabilidades sociais e uso de drogas. 



Quadro 1. Anamnese relacionada à gravidez de risco habitual/baixo risco.

Necessidades avaliadas

Necessidades 
psicobiológicas

Categoria

Histórico geral

Histórico ginecológico - Data da última menstruação
- Menarca
- Coitarca
- Histórico de infertilidade
- Histórico de útero bicorno
- Malformações uterinas

- Miomas
- Cirurgias ginecológicas
- Idade gestacional (anexo 2) 
- Data provável do parto (anexo 3) 

Itens

- Alergias
- Tabagismo
- Uso de álcool
- Uso de outras substâncias
- Última consulta odontológica
- Dor/desconforto/sangramento bucal
- Hábitos alimentares
- Hábitos de ingestão hídrica
- Hábitos intestinais
- Hábitos urinários
- Nível de conforto
- Nível de energia/disposição para atividades
- Capacidade de autocuidado
- Morbidade: anemia, distúrbios da tireoide, transtornos 
mentais/psiquiátricos, cardiopatias, anemia falciforme/traço, 
doenças autoimunes, neurológicas, renais, hepáticas, respiratórias e 
infecciosas (sífilis, tuberculose, IST, rubéola). 
- Medicamentos
- Cirurgias anteriores 
- Tratamentos anteriores
- Situações de violência/abuso
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Histórico sexual 

Situação Vacinal

Resultados de exames

Características demográficas

Características 

Necessidades psicossociais

Histórico obstétrico - Paridade
- Intervalo interpartal
- Via de parto
- Óbito fetal/infantil
- Abortos 
- Histórico de aleitamento em gestações anteriores 
- Desejo de amamentar
- Histórico de hipertensão gestacional
- Histórico de diabetes gestacional
- Malformações congênitas
- Prematuridade
- Peso dos bebês anteriores

- Desejo
- Prazer 
- Práticas sexuais

- Atraso vacinal (quadro 3) 

- Exames laboratoriais conforme protocolo (Quadro 4)

- Exames de imagem conforme protocolo (Quadro 4)

- Dependentes (número e idade)

- Idade
- Nacionalidade
- Escolaridade
- Profissão/ocupação
- Estado civil
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socioculturais

Filosofia de vida

Necessidades 
psicoespirituais

Sentimentos em relação à gestação

Religiosidade

- Renda familiar
- Condições de moradia
- Condições de saneamento
- Apoio social (familiares/rede de apoio)
- Segurança
- Aspectos culturais
- Conhecimentos sobre os cuidados necessários na gestação

- Crenças
- Rituais relacionados à gestação
- Significado atribuído à gestação

- Desejo pela gravidez (anexo 4) 
- Aceitação da gravidez
- Queixa de choro
- Medos
- Inseguranças
- Autoestima
- Autoimagem

- Religião
- Apoio/falta de apoio de aspectos/grupos religiosos
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Quadro 2. Exame físico relacionado à gravidez. 

Quadro 3. Situação Vacinal em mulheres gestantes. 

Exame físico geral

Exame físico específico 

- Peso
- Altura
- Pressão arterial
- Cavidade oral 
- Pele e mucosas
- Tireoide
- Linfonodos cervicais e axilares
- Cardiopulmonar
- Abdômen
- Membros inferiores e superiores
- Pesquisa de edema (face, tronco e membros)

- Mamas (anexo 5)
- Palpação obstétrica
- Situação e apresentação fetal
- Altura uterina
- BCF (batimentos cardíacos fetais)
- Genitais externos
- Exame especular conforme protocolo

Intervalo

Primeira visita dT
HEPATITE B 

PRIMEIRA DOSE

2 meses após primeira visita dT
HEPATITE B 

SEGUNDA DOSE

4-6 meses após primeira dT
HEPATITE B 

TERCEIRA DOSE

Visita em qualquer fase da 
gestação INFLUENZA UMA DOSE

Vacina Esquema 
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Quadro 4. Exames laboratoriais e de imagem.

Quadro 5: Apresentação da interpretação dos resultados de exame laboratoriais 
e de imagem. 

Fonte: Adaptado de Protocolos Saúde Mulher. SMS Florianópolis. 2020.

1º Trimestre 3º Trimestre2º Trimestre

- Teste Rápido para HIV e 
Sífilis na gestante e se 
possível no (a) parceiro (a); 
- Tipagem sanguínea (ABO) 
com fator Rh; 
- Hemograma completo;
- Urina I + Urocultura e 
antibiograma s/n; 
- Glicemia de jejum; 
- Sorologia para 
Toxoplasmose (IgG e IgM);
- Sorologia para Sífilis;
- Sorologia para HIV; 
- Sorologia de Hepatite B; 
- Citologia oncótica 
(Papanicolau) se necessário; 
- Ultrassonografia obstétrica.

- Sorologia para Sífilis;
- Sorologia para HIV;
- Urina I + Urocultura e 
antibiograma s/n; 
- Teste de Tolerância Oral á 
Glicose (TOTS 75g de 2 hs) 
para gestantes com glicemia 
normal no 1º trimestre 
solicitar, entre 24ª e 28ª 
semana;
- Sorologia de Toxoplasmose 
se negativa no 1º trimestre;
- Coombs indireto (se for Rh 
negativo).

- Sorologia para Sífilis;
- Sorologia para HIV;
- Urina I + Urocultura e 
antibiograma s/n; 
- Glicemia de jejum; 
- Ultrassonografia obstétrica;
- Sorologia de Toxoplasmose 
se negativa no 1º e 2º 
trimestre;
- Coleta de Estreptococo do 
grupo B entre 35º e 37º 
semanas; 
- Ao redor da 32ª semana: TR 
de sífilis na paciente com 
exames negativos para sífilis 
até este momento da 
gestação.

Exame ObservaçõesInterpretação

Urina tipo I

(Sumário de urina - SU, EQU)

+ Urocultura 

+ TSA

(ANTIBIOGRAMA)

Leucocitúria: presença acima 
de 10.000 células por ml ou 
cinco células por campo; 
 
- Hematúria: presença acima 
de 10.000 células por ml ou 
de três a cinco hemácias por 
campo; 
 
- Proteinúria: alterado > 10 
mg/dl; 
 
- Presença de outros 
elementos: não necessitam 
de condutas especiais.

- Se suspeita de ITU realizar 
exame físico específico para 
avaliar sinais de gravidade*. 

*Gravidade: febre, 
taquicardia, calafrios, 
náuseas, vômitos, dor 
lombar, com sinal de 
Giordano positivo.
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Quadro 6: Avaliação de Risco. 

Quadro 7. Síntese das necessidades afetadas e possíveis causas

Classificação 

Risco baixo 

Risco alto

Sinais indicativos de 
encaminhamento à urgência/
emergência obstétrica

Avaliação Observação 

Necessidades afetadas
 (o que foi encontrado na coleta de dados)

- Faltas as consultas de pré-natal;
- Território vulnerável;
- Desempregada com renda familiar menor que um salário 
mínimo; 
- Vínculo frágil com a equipe;
- Gestação não desejada; 
- Suporte familiar fragilizado; 
- Dificuldade para aquisição de alimentos;
- Sofrimento mental; 
- Relato de Violência doméstica;
- Uso de álcool; 
- Uso de drogas.

Baixo nível de atividade física.

- Apresenta vômitos contínuos e intensos.

Apresenta diminuição na frequência habitual de evacuação e/
ou esforço durante evacuação.

- Relata desejo de conhecer mais sobre a gestação e cuidados 
com o bebê; 
- Relata vontade em conhecer sobre os seus direitos; 
- Relata desejo em conhecer sobre os tipos de parto e os 
hospitais.  

Risco de processo 
perinatológico ineficaz.

Estilo de vida sedentário.

Risco de desequilíbrio 
eletrolítico.

Constipação.

Disposição para letramento 
em saúde melhorado.

Potenciais diagnósticos 
de enfermagem

3.  Diagnóstico de enfermagem

3.1  Principais necessidades humanas afetadas 
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Desconhece hábitos que:
- causam/pioram náusea/vômitos;
- causam/pioram salivação/sialorreia;
- causam/pioram pirose/azia;
- causam/pioram constipação.

Sensação de fraqueza ou desmaio:
- ao se levantar;
- associado a alterações glicêmicas;
- associado a anemia.

Apresenta aumento de corrimento vaginal sem cor e odor 
característico (Leucorreia).

Relato de ânsia de vômito no período matutino ou após jejum 
prolongado, piorando a estímulos sensoriais

Relato de desconforto devido a dor abdominal e/ou cólica.

Relato de dor ao urinar. 

Relato de desconforto devido a:
- náusea; 
- salivação/sialorreia;
- pirose/azia;
- hemorroidas.

Conhecimento deficiente.

Risco de quedas.

Risco de infecção.

Náusea.

Dor aguda
Conforto prejudicado.

Eliminação urinária 
prejudicada.

Conforto prejudicado.



4.  Planejamento e intervenção de enfermagem 

Quadro 9. Relação entre diagnósticos de enfermagem, metas e intervenções propostas 

Evidência de 
necessidade afetada 

(queixa/achado)

Diminuição na 
frequência habitual de 
evacuação e/ou 
esforço durante 
evacuação.

Constipação Redução da 
necessidade de esforço 
e desconforto durante 
evacuação e/ou 
normalização da 
frequência individual.

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS. 
2020.

Meta do cuidado Possíveis intervenções Referências

- Aumentar ingestão hídrica; 
- Fracionar a refeição de 3/3 horas; 
- Adotar dieta laxativa conforme 
possibilidade de aquisição de alimentos 
(Apêndice x); 
- Ingerir alimentos ricos em fibras, como 
legumes, verduras, frutas, vegetais crus, 
grão integrais, mamão, linhaça, gergelim, 
mamão e ameixa seca; 
- Evitar alimentos flatulosos (feijão, grão-
de-bico, lentilha, repolho, brócolis, 
pimentão, pepino e couve);
- Adotar posição correta para evacuar; 
- Realizar higiene anal após evacuação com 
água e sabão;
- Realizar caminhadas leves (após avaliação 
de indicação); 
- Caso cuidados não sejam efetivos 
encaminhar para avaliação médica.

Diagnóstico de 
enfermagem
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Evidência de 
necessidade afetada 

(queixa/achado)

Leucorreia.

Suporte familiar 
fragilizado.
Faltas as consultas de 
pré-natal.

Uso de drogas. 

Risco de infecção.

Risco de processo 
perinatológico 
ineficaz.

Ausência de odor fétido, 
espessamento e/ou 
coloração alterada do 
corrimento vaginal, 
prurido e/ou ardência 
vaginal.

- Adequação do sistema 
de apoio;
- Relato de diminuição 
do sofrimento;
- Comparecimento às 
visitas do pré-natal.

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS. 
2020.

Meta do cuidado Possíveis intervenções Referências

Orientar a:
- Utilizar roupa íntima confortável de 
malha;
- Lavar roupa íntima com sabão neutro e 
secar ao ar livre se possível;
- Fazer higiene íntima ântero posterior 
com sabão neutro;
- Iniciar protocolo de tratamento de 
vulvovaginite infecciosa se necessário. 

- Discutir o caso com a equipe;  
- Matriciar caso com equipe NASF;
- Realizar visita domiciliar para avaliar 
vulnerabilidade.

Diagnóstico de 
enfermagem

Guia de elaboração dos Protocolos de Enfermagem na APS
Coordenadoria da Atenção Básica
Secretaria Municipal da Saúde 25



Evidência de 
necessidade afetada 

(queixa/achado)

Presença de leucócitos 
em exame de urina 
(leucocitúria).

Queixa característica 
de Cistite (disúria, 
polaciúria, urgência 
miccional, nictúria, dor 
suprapúbica ou 
abdominal).

Eliminação 
urinária 
prejudicada.

Urpocultura negativa. 

Ausência de queixas 
urinárias. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS. 
2020.

Meta do cuidado Possíveis intervenções Referências

- Prescrever medicamentos se 1ª evidência 
laboratorial de ITU (urocultura positiva 
acompanhada de antibiograma) ou em 1º 
quadro sintomático de ITU baixa (quadro 6);
- Orientar sobre o uso correto do 
medicamento; 
- Orientar ingesta hídrica;
- Orientar sinais de alerta (febre, dor 
lombar, dor abdominal, contrações) e ações 
se piora do quadro;
- Solicitar exame de avaliação do 
tratamento (Repetir/realizar PU + cultura 
com antibiograma 1 semana após término 
do tratamento e então mensalmente até o 
término da gestação);
- Se infecções de repetição (3 episódios no 
ano) ou permanência de cultura positiva 
apesar do tratamento instituído, 
encaminhar para avaliação médica.

Diagnóstico de 
enfermagem
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Quadro 6: Intervenções farmacológicas
Atenção segurança do usuário: no momento que for realizar a prescriçao conferir se é o nome correto, medicação e dose correta.

Tratamento

Infecção de Trato 
Urinário Baixa 
(ITU baixa)/
Cistite em 
gestante

Prevenção de 
anemia 
ferropriva

Cefalexina 
OU 

Amoxicilina/
ácido clavulânico 
OU 

Nitrofurantoína  

Sulfato ferroso 

Comprimido/
via oral 

Comprimido/
via oral 

Comprimido/
via oral 

Comprimido/
via oral 

500mg de 6/6 
horas por 7 dias

500mg +125mg 
de 12/12 horas 
por 7 dias 

100mg de 6/6 
horas de 7 a 10 
dias

40 mg de ferro 
elementar/dia

Atentar-se pois 
o uso do sulfato 
ferroso pode 
ocasionar 
constipação e 
mudança da 
coloração das 
fezes (fezes 
escurecidas). 
Consultar 
orientações de 
dieta laxativa.

O sulfato ferroso 
é melhor 
absorvido em 
pH ácido. 

O sulfato ferroso 
deve ser 
ingerido 30 
minutos antes 
das refeições e 
preferencial-
mente com 
bebidas cítricas.

Não prescrever 
após 36ª 
semana de 
gestação

Para todas as 
gestantes. 
Iniciar a partir da 
12ª semana e 
manter até o 
terceiro mês 
pós parto. 

Apresentação/
via

Efeitos
colaterais

Orientações
para

administração
Medicamento Posologia

Principais
interações

medicamentosa

Contraindicações/
precauções
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5. Evolução/avaliação do resultado

No encontro subsequente com a mulher gestante, o enfermeiro deverá avaliar se as 
metas foram alcançadas:

Evolução do 
Plano de Cuidado

Indicadores de 
vigilância em saúde

Coordenação do Cuidado
(monitoramento e 

seguimento)

- Comparecimento às visitas do pré-natal;
- Redução da necessidade de esforço e desconforto durante 
evacuação e/ou normalização da frequência individual;
- Ausência de odor fétido, espessamento e/ou coloração alterada 
do corrimento vaginal, prurido e/ou ardência vaginal;
- Fortalecimento do sistema de apoio;
- Ausência de sinais de cistite e Urocultura negativa.

Indicadores de processo 
-  Nº de gestantes que iniciaram o pré-natal até 12 semanas de 
gestação;
-  Número de gestantes com exames avaliados até a 20° semana.
Proporção de gestantes que apresentam a atualização de seu 
calendário vacinal com todas as vacinas preconizadas como 
antitetânica, Influenza e hepatite B. Dividido pelo total de 
gestantes e multiplicado por 100 (Migoto, et al, 2020)*.

Retornos 
- Até 36ª semana gestacional: retornos mensal; 
- De 36ª até 38ª semanas gestacional: retornos quinzenal; 
- De 38ª até 41ª semanas gestacional: retorno semanal.

- A gestante que frequenta o pré-natal de alto risco deverá ser 
acompanhada também na UBS.

- Planejar este acompanhamento em conjunto com a gestante de 
forma que se adeque a disponibilidade dela, considerando os 
aspectos do trabalho e suporte familiar social. 

- O enfermeiro deve cada vez mais utilizar-se de ferramentas que 
o auxilie a gerenciar a equipe/território de maneira automatizada. 
Relacionar as gestantes permite uma visão ampla do território e 
auxilia no planejamento do cuidado como previsão de número de 
vagas/agenda, porcentagem de gestantes de alto e baixo risco, 
previsão de coleta de exames, dentre outros.

- Cada unidade tem acesso ao BI da SMS, que tem uma aba “Mãe 
Paulistana”, esta condensa as informações digitadas no SIGA – 
Mãe Paulistana e também é uma ferramenta para gestão do 
cuidado. Ele gera planilhas em Excel permitindo relacionar 
gestantes ativas, data da última consulta, exames realizados, 
captação precoce, dentre outras funções. 

*Migoto MT, Oliveira RP, Freire MHS. Validação de indicadores para monitoramento da qualidade do pré-
natal. Esc Anna Nery 2022;26:e20210262



6.  Resumo

Quadro 6. Modelo de apresentação do panorama para acesso rápido na prática diária do enfermeiro 

Necessidades alteradas

Diminuição na frequência 
habitual de evacuação e/ou 
esforço durante evacuação

Suporte familiar fragilizado
Faltas as consultas de 
pré-natal

Uso de drogas 

Leucorreia

Situação Clínica: Gravidez de baixo risco

Possibilidades
diagnósticas

Constipação

Risco de processo 
perinatológico 
ineficaz

Risco de infecção

Possíveis intervenções

- Orientações quanto à 
alimentação, ingesta hídrica, 
atividade física e evacuação.

- Discutir o caso com a equipe;  
- Matriciar caso com equipe 
NASF;
- Realizar visita domiciliar para 
avaliar vulnerabilidade.

- Orientação quanto ao uso de 
roupa íntima e higiene íntima.

Evolução/avaliação

Acompanhamento nas demais consultas: 
Redução da necessidade de esforço e 
desconforto durante evacuação e/ou 
normalização da frequência individual.

Acompanhamento nas demais consultas do 
PTS proposto. 
Comparecimento às visitas do pré-natal.

Solicitação de exames e acompanhamento 
nas demais consultas: 
Ausência de odor fétido, espessamento e/ou 
coloração alterada do corrimento vaginal, 
prurido e/ou ardência vaginal.
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Presença de leucócitos em 
exame de urina (leucocitúria)
Queixa característica de 
infecção de urina 

Eliminação urinária 
prejudicada

- Prescrever tratamento 
farmacológico (quadro 6); 
- Orientação sobre o uso 
adequado da medicação;
- Orientações de sinais de piora; 
- Orientação de ingesta hídrica; 
- Solicitação de exame 
confirmatório do tratamento.

Acompanhamento nas demais consultas 
com exame de urina, urocultura e presença 
de sinais e sintomas. 
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ANEXO I. Fluxo de atendimento à mulher com suspeita de gravidez.

Anexos

Apresenta atraso menstrual 
há mais de 10 dias?

- Orientar usuária retornar com 10 dias de 
atraso, oferecer teste rápido de sífilis e HIV.
- Orientar uso de preservativo, caso não 
tenha o desejo de engravidar.
- Monitorar o retorno para realização do 
teste de gravidez.

- Questionar sobre risco de Gravidez*, 
oferecer teste rápido de HIV e sífilis. Se não 
conseguir afastar risco solicitar BHCG e 
monitorar resultado para captação precoce;
- Orientar sobre uso de preservativo, caso 
não tenha o desejo de engravidar, se risco 
de gravidez descartado prescrever 
contraceptivo.

BHCG com resultado positivo?

Realizar teste rápido de gravidez. 
Dar seguimento a consulta de Enfermagem.

Resultado Positivo?

Enfermeiro e iniciar pré-natal, 
solicitar exames e realizar teste 

rápido de sífilis e HIV.

Realizar classificação de risco. 
Agendar consulta médica de retorno.

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Equipe de Enfermagem – acolhe usuária, questiona sobre tempo de atraso 
menstrual, uso de método contraceptivo e desejo de engravidar*

Usuária com queixa 
de atraso menstrual

Descartada a possibilidade 
de gestação*, prescrever método 

contraceptivo conforme indicação e desejo 
da mulher e persistindo amenorreia, encaminhar 

para consulta médica. 

Dar seguimento ao pré natal.
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Anexo II.  Cálculo da idade gestacional. 

Anexo II. Cálculo da idade gestacional. 

Data Provável do Parto (DPP)

- Considerar a duração média da gestação normal 
(280 dias ou 40 semanas a partir da DUM). 
- Para o cálculo da data provável do parto, soma-se 
7 ao dia da DUM e 9 ao número referente ao mês 
em que ela ocorreu.
- Quando a DUM ocorre entre abril e dezembro, 
para o cálculo do mês da data provável do parto, é 
preciso lembrar que o parto ocorrerá no ano 
seguinte. 
- Quando a DUM ocorre de janeiro a março, fica 
mais fácil diminuir em 3 o número correspondente 
ao mês de sua ocorrência.

Exemplo 

Data da última menstruação: 13/9/20. 
Data provável do parto: 20/6/21.

Data da última menstruação: 27/6/20. 
Data provável do parto: 4/4/21.

Regra de Naegele

Quando a data da 
última menstruação 
(DUM) é conhecida:

Quando a data e o 
período da última 
menstruação são 
desconhecidos

Quando a data da 
última menstruação 
é desconhecida, 
mas se conhece o 
período do mês em 
que ela ocorreu

Contar o número de semanas a partir do 1º dia da última menstruação 
até a data da consulta, ou seja, a idade gestacional é calculada 
somando-se o número de dias decorridos entre a DUM e a data na 
qual se quer avaliar essa idade. Dividindo-se esse número por 7, 
obtém-se a idade gestacional em semanas.

- Proceder ao exame físico: medir a altura uterina e posicionar o valor 
encontrado na curva de crescimento uterino; 
- Verificar a IG correspondente a esse ponto;
- Considerar IG muito duvidosa e assinalar com interrogação no 
prontuário e no cartão da gestante; 
- A medida da altura uterina não é a melhor forma de calcular a idade 
gestacional; 
- A partir da 12ª semana o útero enche a pelve de modo que pode ser 
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 uma relação aproximada entre as 
semanas da gestação e a medida da altura uterina;
- Assim pode-se estimar a IG pela altura uterina. Neste caso solicitar 
USG com prioridade.

- Se o período foi no início, meio ou final do mês, considerar como data 
da última menstruação os dias 5, 15 e 25, respectivamente; proceder, 
então, o cálculo da IG acima descrito.
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Anexo IV. Abordagem sobre o desejo de engravidar. 

Situação Abordagem

Ao acolher a mulher 
com atraso 
menstrual é 
importante 
conhecer seu 
desejo em relação 
à gestação e o seu 
contexto familiar 
e social.  

Gestação 
planejada.

Gestação não 
planejada, mas é 
desejada.

Gestação não 
planejada e não 
desejada: 

Aborto: 

Dispor o filho para 
adoção. 

- Essa gestação seria fruto de um relacionamento estável?
- Consequência de uma violência?
- Qual sua idade? 
- É uma adolescente?
- Qual sua rede de apoio? 
- Tem parceiro (a)? 

Acolher os sentimentos em relação a confirmação da gravidez e iniciar 
o Pré-Natal.

Importante pensar com a gestante como ela pode se planejar para 
receber esta criança, relação com parceiro (a)/família/rede de apoio.

- Acolher, acolher e acolher! 
- Simular com a gestante como seria diante dos dois resultados: positivo ou 
negativo. No caso de positivo quais seus medos, angústias... Expressa 
intenção de interromper a gestação? Como faria?
- É importante que o enfermeiro comunique sobre os riscos de 
morbimortalidade relacionados ao abortamento não espontâneo.

- O aborto não é uma prática legal em nosso país, salvo casos descritos em 
lei, porém sabemos também que há formas ilegais e perigosas de inter-
romper uma gestação e devemos conversar com a mulher, sem julgamento, 
sobre as possíveis consequências. A vinculação é um ponto fundamental para 
a continuidade do cuidado.
- Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2010 e 2016 quase 1 em cada 5 
mulheres, aos 40 anos já realizou, pelo menos, um aborto. Há uma hetero-
geneidade dentro dos grupos sociais, com maior frequência do aborto entre 
mulheres de menor escolaridade, pretas, pardas e indígenas, perfil que se 
encaixa na população feminina paulistana. Há uma frequência maior do 
último aborto entre as mulheres jovens, 57% ocorre de 12 a 24 anos. 
- Mantenha sempre uma postura acolhedora e sem julgamentos.

- Ao contrário do que muita gente pensa, a mãe que dispõe seu filho para 
adoção não comete crime, a lei permite a entrega para garantir e preservar 
os direitos e interesses do menor. Em contrapartida, a mãe que desampara 
ou expõe seu bebê a perigo comete o crime de abandono de recém, descrito 
no artigo 134 do código penal.
-  A Lei 13.509/2017 introduziu o artigo 19-A no ECA (Estatuto da Criança e 
Adolescente), determina que as gestantes ou mães que demonstrem 
interesse em entregar seu filho para adoção deverão ser encaminhadas para 
a justiça da Infância e Juventude, órgão que deverá realizar o processo para a 
busca de família extensa (termo utilizado pela justiça para designar parentes 
ou familiares próximos).
- Mantenha sempre uma postura acolhedora e sem julgamentos. 



Exame Físico das mamas em mulheres gestantes.

Rede de Haller 
(veias visíveis 

através da pele 
em forma de rede).

Fonte: https://quizlet.com/br/270600058/sinais-de-presuncao-de-gravidez-flash-cards/

Sinal de Hunter 
(aumento da 
pigmentação e 
tamanho da aréola. 

Fonte: https://www.clinicaneurogandolfi.com/post/
amamenta%C3%A7%C3%A3o-e-tub%C3%A9rculos-de-montgomery

Presença de 
Tubérculos de 
Montgomery 
(glândulas sebáceas 
no mamilo).

Fonte: https://www.clinicaneurogandolfi.com/post/
amamenta%C3%A7%C3%A3o-e-tub%C3%A9rculos-de-montgomery
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O exame clínico das mamas 
inclui a inspeção estática e 
dinâmica e avaliação dos 
mamilos.

Inspeção estática e dinâmica: 
- avaliação da simetria; 
- alterações do contorno;
- abaulamento ou espessamento da pele, coloração; 
- textura; 
- circulação venosa; 
- Palpação de mamas;
- Região supra clavicular e axilar em busca de alterações de textura, nódulos, 
abaulamentos, entre outros.

Avaliar o tipo 
de mamilo e se 
há excreção de 
colostro.

Semi-protuso Semi-protuso
estimulado

Protuso Invertido

Fonte: https://www.santacasasp.org.br/portal/site/pub/12736/cartilha-de-amamentacao
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Saiba mais em:
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