SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL

y Formulários Complementares

Instruções de preenchimento e definição de termos

www.clap.ops-oms.org
http://perinatal.bvsalud.org/

ISBN 978-92-75-73062-1

Centro Latino-americano de Perinatologia
e Saúde da Mulher e Reprodutiva CLAP/SMR
Publicação Científica CLAP/SMR 1572.03

2010

História Clínica Perinatal
y Formulários Complementares

Instruções de
preenchimento
e definição
de termos

1572.03

História Clínica Perinatal

SIP - HCP - Instruções de preenchimento e definição de termos CLAP/SMR - OPAS/OMS

SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL

Fescina RH
De Mucio B
Martínez G
Díaz Rossello JL
Mainero L
Rubino M

Centro Latino-americano de Perinatologia
e Saúde da Mulher e Reprodutiva CLAP/SMR
Publicação Científica CLAP/SMR 1572.03

2010

SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL
HISTÓRIA CLINICA PERINATAL
e Formulários Complementares

Instruções de preenchimento e
definição de termos

Fescina RH
De Mucio B
Martínez G
Díaz Rossello JL
Mainero L
Rubino M

Centro Latino-americano de Perinatologia / Saúde da Mulher e Reprodutiva
CLAP/SMR
Saúde da Família e da Comunidade
Organização Panamericana da Saúde / Organização Mundial da Saúde

www.clap.ops-oms.org
postmaster@clap.ops-oms.org

Publicação Científica CLAP/SMR 1572.03

Montevidéu- Uruguai - 2010

Título traduzido:
Perinatal information system: perinatal clinical record: filling instructions and definition of terms.
Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, Díaz Rossello JL, Mainero L, Rubino M. Sistema informático perinatal (SIP): historia clínica perinatal: instrucciones de llenado y definición de términos.
Montevideo: CLAP/SMR; 2010. (CLAP/SMR. Publicación Científica; 1572).
Descritores:
Sistemas de Informação / História Clínica do Paciente / Registros Médicos / Atendimento Perinatal / Atendimento Pré-natal

Centro Latino-americano de Perinatologia / Saúde da Mulher e Reprodutiva - CLAP/SMR
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS
Caixa de Correio 627, 11000 Montevidéu, Uruguai
Telefone: +598 2 487 2929, Fax: +598 2 487 2593
postmaster@clap.ops-oms.org
www.clap.ops-oms.org
http://perinatal.bvsalud.org/
SISTEMA INFORMATICO PERINATAL
História Clinica Perinatal e Formulários Complementares
Instruções de preenchimento e definição de termos
Publicação Científica CLAP/SMR 1572.03
2010
ISBN 978-92-75-73062-1
Desenho gráfico: Juan Carlos Iglesias

Instruções de preenchimento e definição de termos



Í N D I C E
Pag
INTRODUÇÃO

3

CONTEÚDO DO PRESENTE MANUAL
SEÇÕES DA HISTORIA CLÍNICA PERINATAL
• IDENTIFICAÇÃO
• ANTECEDENTES FAMILIARES, PESSOAIS E OBSTÉTRICOS
• GESTAÇÃO ATUAL
• ADMISSÃO POR PARTO
• DOENÇAS (Patologias Maternas)
• RECÉM-NASCIDO
• PUERPÉRIO
• ALTA DO RECÉM –NASCIDO
• ANTICONCEPÇÃO
• ABORTO
• ADMISSÃO POR ABORTO
• PROCEDÊNCIA
• PRÉ-PROCEDIMENTO
• TRATAMENTO/PROCEDIMENTO
• PÓS-PROCEDIMENTO
• ANTICONCEPÇÃO
• ALTA
HISTÓRIA CLÍNICA DE HOSPITALIZAÇÃO NEONATAL
• IDENTIFICAÇÃO
• TRANSPORTE
• ADMISSÃO A NEO
• PATOLOGIA
• TRATAMENTOS
• ALTA
• TRIAGEM/IMUNIZAÇÕES
• PROMOÇÃO DE SAÚDE
• INDICAÇÕES NA ALTA
• SEGUIMENTO COORDENADO
PLANILHA DIARIA NEONATAL “Meus Registros Diários”
• IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÃO ATUAL
• CUIDADOS PROGRAMADOS
• CONTROLES VITAIS
• PERDAS
• INFUSÕES
• CUIDADOS PROGRAMADOS
• CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
• EXAMES PARACLÍNICOS
• OBSERVAÇÕES
• ANEXO - Classificação Internacional de Doenças (CID) relacionadas com
102 gestações que terminam em aborto
• REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

6
18
18
21
25
38
44
45
49
50
53
54
55
56
57
64
67
69
70
73
73
75
77
79
82
84
86
88
89
90
91
91
94
95
96
97
99
100
101
102
103
106

SIP - História Clinica Perinatal



SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL:
HISTORIA CLÍNICA PERINATAL
Introdução
O Centro Latino-americano de Perinatologia/Saúde da Mulher e Reprodutiva
(CLAP/SMR) é um centro e unidade técnica do Escritório Pan-americano
da Saúde (OPAS) que oferece capacitação técnica aos países da América
Latina e do Caribe na área da saúde sexual e reprodutiva.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas colocaramnos perante um grande desafio, no que diz respeito ao monitoramento dos
indicadores das metas sobre saúde sexual e reprodutiva. Os sistemas
de informação devem estar orientados a facilitar a consecução destes
compromissos, além de garantir a qualidade das prestações fornecidas.
Essa qualidade no atendimento sustenta-se na organização dos serviços em
um sistema de informação adequado, que deve contar com uma Histórica
Clínica apropriada e um fluxo da informação que garanta àquele que atender
o caso, o acesso a todos os dados que se fizerem necessários, em qualquer
lugar ou circunstância.
Em 1983, o CLAP/SMR publicou o Sistema Informático Perinatal (SIP) O SIP
é um produto de consenso técnico entre centenas de profissionais da Região
convocados periodicamente pelo CLAP/SMR para fazerem sua revisão,
fazendo parte das ferramentas (tool kit) da OPAS para melhora a qualidade
do atendimento às mães e aos recém-nascidos. Ao longo de mais de 25
anos, o desenvolvimento do sistema vem incorporando lições aprendidas na
sua implementação em todos os níveis de assistência da mulher gestante,
da mãe e do recém-nascido na maioria dos países da América Latina e do
Caribe. A sua validação é o resultado de um longo processo de adoção e
utilização em centenas de instituições de assistência pública, de Seguridade
Social e Hospitais Universitários da Região. Sua sustentabilidade baseiase no treinamento de pessoal, que o CLAP/SMR iniciou na maioria dos
serviços públicos de assistência perinatal e que já faz parte dos programas
de ensino em muitas esolas de medicina, enfermagem e de parteiras da
Região. Os dados de cada mulher gestante e de seu filho são recolhidos a
partir da primeira visita pré-natal, e a informação dos eventos subseguintes
é acumulada até a alta de ambos depois do parto.
O SIP está constituído por um grupo de instrumentos, originalmente
desenhados para uso nos serviços de obstetrícia e neonatologia. Estes
instrumentos estão constituídos pela História Clínica Perinatal (HCP), a
caderneta perinatal, o formulário de aborto, o partograma, hospitalização
neonatal, enfermagem neonatal, e os programas de coleta e processamento
local de dados.
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Os objetivos do SIP são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servir de base para planejar o atendimento
verificar e acompanhar a implantação de práticas baseadas em evidências
unificar a coleta de dados, adotando normas.
facilitar a comunicação entre os diferentes níveis
obter localmente estatísticas confiáveis
promover a observância das normas
facilitar a capacitação da equipe de saúde
registrar dados de interesse legal
facilitar a auditoria
caracterizar a população assistida
avaliar a qualidade do atendimento
hierarquizar problemas
realizar pesquisas epidemiológicas operacionais

O SIP permite que, na própria maternidade, os dados da HCP possam
ser entrados numa base de dados, criada com o programa do SIP,
produzindo-se, dessa forma, relatórios locais.
Em nível de país ou regionalmente, as bases de dados de várias
maternidades podem ser consolidadas e analisadas, com uma abordagem
local ou regional, para descrever a situação de diversos indicadores, no
tempo, por áreas geográficas, redes de serviços ou outras características
populacionais específicas. Em nível central, a HCP transforma-se em um
instrumento útil para o acompanhamento de eventos materno-neonatais
e para a avaliação de programas nacionais e regionais.
Todos os formulários podem ser impressos a partir do Programa SIP2007.
Esta nova funcionalidade do SIP2007 produz um documento de leitura
muito fácil contendo os dados inseridos até esse momento. No momento
da alta da mãe e do recém-nascido, o documento pode ser impresso
com todos os formulários completos. A equipe de saúde se beneficia
com esta forma simples de se registrar um longo e por vezes, complexo
processo de atendimento.
Desde sua criação, a HCP foi modificada em várias ocasiões. Estas
modificações obedecem à necessidade de manter seu conteúdo
atualizado com a melhor evidência científica disponível, bem como
de incluir as prioridades nacionais e internacionais definidas pelos
Ministérios da Saúde da região. Seu formato e desenho, no entanto,
sofreram poucas alterações. Os dados clínicos desde a gestação até
o puerpério são apresentados numa única página, A maior parte dos
dados clínicos é registrada e aqueles dados que precisam de informação
mais detalhada, estudo ou acompanhamento (alerta) são apresentados
em cor amarela.
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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Neste documento, o CLAP/SMR apresenta a última versão da HCP
e formulários complementares desenvolvidos como instrumentos
que buscam atender as atuais prioridades da região. Para facilitar a
capacitação e utilização destes documentos, este manual procura
orientar os usuários do SIP em relação aos termos, definições e formas
de obter dados clínicos válidos.
O formulário complementar para mulheres em situação de aborto tem
como objetivo melhorar os registros de aborto, conhecer melhor a
epidemiologia e reduzir a morbidade e mortalidade de mulheres por
aborto. O formulário é resultado da cooperação entre OPAS/OMS- CLAP/
SMR e IPAS.
Os formulários complementares para a hospitalização neonatal e a
planilha diária de cuidados objetivam o registro do atendimento quando
se requer de cuidados por enfermagem especializada.

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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Conteúdo do presente manual
De acordo com o explicitado na seção anterior, a HCP constitui um
instrumento elaborado com a finalidade de auxiliar na tomada das decisões
relacionadas com o manejo clínico individual da mulher grávida, durante
o controle pré-natal, parto e puerpério e do neonato e/ou na admissão por
aborto, incluindo o período pós-aborto até a alta.
Quando o seu conteúdo é registrado numa base de dados consolidada,
a HCP passa a ser um instrumento útil para a vigilância clínica e
epidemiológica destes eventos, a partir de uma visão da Saúde Pública.
É essencial que os dados registrados na HCP sejam completos, válidos
confiáveis e padronizados. No intuito de auxiliar os usuários do SIP, o
presente manual inclui a informação abaixo relacionada:
• Explicação sucinta da definição e conceitos dos termos incluídos
na HCP
• Quando for relevante, sugere-se o uso de formas validadas para
obtenção do dado (seja por pergunta, observação, ou medição)
• Descrição concisa da justificativa para a inclusão da variável na
HCP
FREESTYLE
Esta informação é apresentada
seguindo as seções da HCP. Os termos
da HCP serão apresentados tanto na sua denominação completa como
na sua versão abreviada ou inicializada.

As seções da HCP contam com diferentes formas para coleta de dados
añoslivres
en el
Em alguns setores há espaços
mayor nivel
que admitem a escrita de letras e
números como se vê no exemplo

FREESTYLE
ENDEREÇO

Rua Anchieta 327

FREESTYLE
Outros setores são de forma
retangular
e apenas admitem números

anos no
maior nivel

Finalmente alguns dados serão registrados marcando um círculo

não

A forma correta de marcar os números é
preenchendo todas as casas

años en el
gestasnivel
mayor
previas = 3

sim
Hb = 9,5

leucocitos
= 5000

05000

años en el

As formas corretas
denivel
marcar os círcumayor
los são as seguintes:
Toda outra forma de preenchimento
deve ser evitada, por exemplo:

Nas páginas seguintes apresenta-se a História Clínica Perinatal Regional
anverso e reverso com o formulário complementar para mulheres em
situação de aborto e os formulários de hospitalização e prontuário diário
gestas
Hb = 9,5
de cuidados.
previas = 3
O CLAP/SMR desenvolveu outros sistemas tais como o do adolescente
leucocitos
gestas
Hb = 9,5
e perinatal comunitário que não
estão
contemplados
neste
manual.
= 5000
previas
=3

05000
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História Clínica Perinatal (anverso)
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História Clínica Perinatal (reverso)
LISTA PARA A CODIFICAÇÃO DA HCP

CLAP/SMR (OPAS/OMS) - Sistema Informático Perinatal

História Clínica Perinatal

Os números a esquerda são para a codificação neste formulário. O código a direita corresponde a Classificação Internacional de Doenças, 10° Revisão (CID - 10), OPS/OMS,1993
PATOLOGIAS DO RECÉM NASCIDO

PATOLOGÍAS DA GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO

50 GESTAÇÃO MÚLTIPLA
51 HIPERTENSÃO PRE-EXISTENTE
01 Hipertensão essencial pre-existente complicando a GPP
02 Hipetensão secundária pre-existente complicando a GPP
52 PRÉ-ECL ÂMPSIA
04 Hipertensão materna não especificada
05 Pré-eclâmpsia leve
06 Pré-eclâmpsia severa e moderada
53 Hipertensão pré-existente com proteinúria
54 ECLÂMPSlA
55 CARDIOPÁTIA
56 DIABETES
57 Diabetes mellitus pré-existente insulino-dependente
58 Diabetes mellitus pré-existente não insulino-dependente
59 Diabetes mellitus que surge da gravidez
07 Teste de tolerância a glicose anormal
60 INFECÇÃO URINÁRIA
08 Bacteriúria assintomática da gravidez
61 OUTRAS INFECÇÕES
62 lnfeccões do trato genital durante a gravidez
09 Sífilis complicando a GPP
10 Gonorréia complicando a GPP
11 Malária
12 lnfecção herpética anogenital (herpes simplex)
63 Hepatite a vírus
64 TBC complicando a GPP
80 Rubeola complicando a GPP
65 PARASITOSE COMPLICANDO A GPP
77 Chagas
78 Toxoplasmose
66 RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO FETAL
67 AMEAÇA DE PARTO PREMATURO)
13 Incompetência cervical
68 DESPROPORÇÃO CEFALOPÉLVICA
14 Obstrução causada por má posição dc feto
15 Obstrução causada por anomalia pélvica
16 Desproporção causada pelo feto
69 HEMORRAGIA DO PRIMEIRO TRIMESTRE
17 Mola hidratiforme
18 Aborto (retido/espontâneo)
19 Gravidez ectópica
20 Aborto induzido e terapêutico
21 Ameaça de aborto
70 HEMORRAGIA DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE
22 Placenta prévia com hemorragia
23 Descolamento prematuro de placenta
24 Hemorragia anteparto com deficiência de coagulação
25 Ruptura do útero antes ou depois do parto
26 Laceração obstétrica do colo do útero
71 ANEMIA
27 Anemia por deficiência de ferro
79 Anemia falciforme
72 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
28 lnfecção do saco amniótico e das membranas
73 INFECÇÃO PUERPERAL
29 Sepse puerperal
30 Infeccões mamárias associadas com o parto
74 HEMORRAGIA PÓS-PARTO
31 Retenção placentaria
32 Utero atônico
33 Laceração do períneo do 1° e 2° grau
34 Laceração do períneo do 3° e 4° grau
75 OUTRAS PATOLOGIAS MATERNAS
35 Placenta prévia sem hemorragia
36 Vômitos excessivos
37 Doença renal sem menção de hipertensão
38 Dependência de drogas
39 Sofrimento fetal
40 Poli-hidrâmnio
41 Oligo-hidrâmnio (sem menção de rotura de membranas)
42 Comp!icações do cordão umbilical
43 Comp!icações da administraçao de anestésicos ou de
outros sedativos, no trabalho de parto e puerperio
44 Embolia pulmonar obstétrica
45 Ruptura da incisão de cesárea
46 Ruptura da sutura de episiotomia
47 AIDS
76 HIV positivo
48 Neoplasia maligna do colo do útero
49 Neoplasia maligna da mama

O30
O10
O10.0
O10.4
O13, O14
O16
O13
O14
O11
O15
Z86.7
O24
O24.0
O24.1
O24.4
R73.0
O23.0-O23.4
R82.7
O98,B50-B54,A60
O23.5
O98.1
O98.2
B50-B54
A60
O98.4
O98.0
B06.O, B06.8 y B06.9
O98.8
O98.6
O98.6
P05
O60
O34.3
O64, O65, O69
O64
O65
O66
O20
O01
O02.1, O03
O00
O06, O04
O20.0
O44.1
O45
O46.0
O71.0, O71.1
O71.3
O99.0
D50
D57.0-D57.2 y D57.8
O42
O41.1
O85,086
O85
O91
O72
O72.0, O72.2
O72.1
O70.0, O70.1
O70.2, O70.3
(resto de O00-O99)
O44.0
O21
O26.8, O99.8 (condições ken N00-N39)
F10-F19
O68
O40
O41.0
O69
O74
O88
O90.0
O90.1
B20-B24
R75
C53
C50

INDICAÇÃO PRINCIPAL DE PARTO CIRÚRGICO OU INDUÇÃO

01 Cesárea prévia
02 Sofrimento fetal agudo
03 Desproporção feto-pélvica
04 Alteração da contratilidade
05 Parto prolongado
06 Fracasso da indução
07 Descenso retido da apresentação
08 Gestação gemelar
09 Restrição de crescimento uterino
10 Pré-termo
11 Pós-termo
12 Apresentação podálica
13 Variedades posteriores

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Situação transversa
Ruptura prematura de membranas
Suspeita ou certeza de infecção ovular
Placenta prévia
Descolamento de placenta normo-inserida
Ruptura uterina
Pre-eclâpsia e eclâmpsia
Herpes genital
Condilomatose genital
Outra doença materna
Morte fetal
Esgotamento materno
76 HIV
Outras

HCPPORVP-11/07

MEDICAÇÃO NO PARTO

01 Lidocaína ou similares
02 Aminas simpatomiméticas
03 Inalantes (pentrano-fluorano-óx. nitroso)
04 Barbitúricos
05 Bloqueadores musculares
06 Diazepóxido
07 Meperidina
08 Antiespasmódicos
09 Ocitocina
10 Prostaglandinas
11 Betalactámicos (Penicilinas-cefalosporinas)
12 Aminoglicosídios (gentamicina-amicacina)
13 Eritromicina
14 Metronidazol
15 Betamiméticos

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Antiprostaglandinas
Antagonistas do calcio
Sulfato de magnésio
Hidralazina
Beta bloqueadores
Outros antihipertensivos
Sangue e/ou hemoderivados
Heparina
Corticóides
Cardiotônicos
Diuréticos
Aminofilina
31 Antiretrovirais
Insulina
32 Sulfadoxina-Primetamina
Difenilhidantoína
33 Cloroquinas
Outra

P22.0
DOENÇA DE MEMBRANA HIALINA
P24
SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO
P28.3-P28.4
APNÉIAS POR PREMATURIDADE
(excluir códigos do CID 10) Q25.0, P29.3, P23, P25, P22, P27
OUTRAS SDR
Q25.0
Permeabilidade do canal arterial
Persistência da circulação pulmonar fetal
P29.3
Pneumonía congênita
P23
Enfisema intersticial e pneumotórax
P25
Taquipnéia transitória
P22.1
Doença respiratória crônica originada no período perinatal
P27
HEMORRAGIAS (EXCLUINDO INTRACRANIANAS P52)
07 Doença hemorrágica do recém-nascido
P53
55 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal
P26
56 Hemorragia umbilical (exclui as onfalites com hemorragia)
P51
HIPERBILIRRUBINEMIAS
08 Doença hemolítica devida a isoimmunização Rh
P55.0
09 Doença hemolítica devida a isoimmunização ABO
P55.1
10 Icterícia neonatal associada ao parto prematuro
P59.0
58 HEMATOLÓGICAS (EXCLUI P55.0, P55.1, P59, P52)
P60-P61
11 Policitemia neonatal
P61.1
12 Anemia congênita
P61.3
79 Anemia falciforme
D57.0-D57.2 y D57.8
13 Demais alterações hematológicas
(resto de P60-P61)
INFECÇÕES
14 Diarréia
G00
15 Meningites
P38
16 Onfalite
P39.1, A54.3
17 Conjuntivite
P39.4,L00
59 Infecções da pele do recém-nascido
P36
18 Septicemia
(resto del P35-P39)
20 Enterocolite necrotizante
P77
49 Tétano neonatal
A33
60 Sífilis congênita
A50
61 Doenças virais congênitas
P35
68 Síndrome de Rubéola Congênita (SRC)
P35.5
69 Citomegalovírus (CMV)
P35.1
70 Toxoplasmose congênita
P37.1
39 HIV positivo
R75
19 Outras infecções do período perinatal
(resto de P60-P61)
NEUROLÓGICAS (EXCLUI MALFORMAÇÕES CONGÉNITAS)
33 Hidrocefalia adquirida
G91
34 Leucomalácia periventricular e cerebral
P91.1,P91.2
35 Tocotraumatismo com lesão intracraniana do SNC
e do sistema nervoso periférico
P10,P11,P14
36 Hemorragia intracraniana não traumática
P52
37 Convulsões
P90
71 Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica
P21
38 Outras alterações do estado cerebral
P91
METABÓLICA/NUTRICIONAL
43 Síndrome do "filho de mãe diabética”
P70.0, P70.1
45 Hipoglicemia
P70.3, P70.4, E16.2
46 Outras alterações perinatais do sistema digestivo
P75-PT8
66 OUTRAS PATOLOGIAS RN
40 Retinopatía da prematuridade
H35
41 Hérnia inguinal
K40
65 Síndrome de trauma por friío
P80.0 (exclue hipotermia leve P80.8)
50
51
52
53
01
02
03
04
05
06

MALFORMAÇÕES CONGÉNITAS

120 Anencefalia
121 Espinha bífida/Meningocele
122 Hidranencefalia
123 Hidrocefalia
124 Microcefalia
125 Holoprosencefalia
127 Outras malformações congénitas do Sistema Nervoso
128 Tronco arterial comun
129 Transposição dos grandes vasos
130 Tetralogía de Faillot
131 Ventrículo único
132 Ventrículo direito com dupla via de saída
133 Canal atrioventricular comun
134 Atresia da valva pulmonar
135 Atresia tricúspide
136 Síndrome do coração esquerdo hipoplásico
137 Coartação da aorta
138 Comunicação venosa pulmonar anormal total
139 Outras malformações do aparelho circulatório/respiratório
140 Fenda palatina
141 Fístula traqueoesofágica
142 Atresia do esófago
143 Atresia de cólon ou do reto
144 Imperfuração anal
145 Onfalocele
146 Gastrosquise
147 Atresia do duodeno
148 Atresia do jejuno
149 Atresia do íleo
150 Outras malformações congénitas do aparelho digestivo
151 Malformações congénitas dos orgãos genitais
152 Agenesia bilateral do rim
153 Rins policísticos ou displásicos
154 Hidronefrose congênita
155 Extrofia vesical
156 Outras malformações congénitas do aparelho urinario
157 Trissinomia 13
158 Trissinomia 18
159 Síndrome de Down
160 Outras anomalias cromossômicas
126 Fenda labial
161 Polidactilia
162 Sindactilia
163 Osteocondrodisplasia
164 Pés eqüinovaro / calcaneovalgo
165 Hérnia diafragmática congénita
166 Hidropsia fetal
167 Oligo-hidramnio severo
168 Outras malformações do sistema osteomuscular
169 Malformações congênitas do tegumento

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

Q00.0
Q05,Q07.0
Q04.3
Q03
Q02
Q04.2
Q04,Q06
Q20.0
Q20.3
Q21.3
Q20.4
Q20.1
Q21.2
Q22.0
Q22.4
Q23.4
Q25.1
Q26.2
Q24,28,34
Q35
Q39.1
Q39.0,Q39.1
Q42.0,Q42.1,Q42.8,42.9
Q42.3
Q79.2
Q79.3
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q40,43,45
Q50-56
Q60.1
Q61.1-61.9
Q62.0
Q54
Q63,64
Q91.4, Q91.5,Q91.6
Q91.0, Q91.1,Q91.2
Q90
Q92,97-99
Q36
Q69
Q70
Q77-78
Q66.8
Q79.0
P56,P83.2
P01.2
Q68,74,75,79
Q82,84

SIP - História Clinica Perinatal
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Caderneta Perinatal (reverso)

ANT E C E DE NT E S

PESSOAIS
não sim

TB
diabetes
hipertensão

I

cirurgia
gênito-urinaria
G infertilidade

II

não sim OBSTETRICOS

violência

DPP DUM

PESO ANTERIOR ALTURA (cm)

1

dia

m ês

ano

dia

m ês

ano

não foi
normal anormal feito GRUPO

Rh

sim

sem.

<20

sem

sem

PA

peso

ESTADO CIVIL

mora não
so:

N°
Identidade

sim

FINAL GRAVIDEZ ANTERIOR

vivem

nascidos vivos

dia

mortos
.
1° sem.

nascidos
mortos

cesáreas

FUM. PASS. DROGAS
não sim não sim

ano

prévia

Fe/FOLATOS
indicados

Hb <20 sem

<20 sem

solici
tado
reali
zado

não sim

Fe

,

g não

não

sim

sim

<11.0 g/dl

vigente não

ODONT.
MAMAS

2

a

a

mês
gestação

não treponémico

,

EX. NORMAL

sim

DOSE 1

SÍFILIS - Diagnóstico e Tratamento
Teste
Tratamento
treponémico

Hb ≥ 20 sem

Folatos

não barreira DIU hormo emer natural
nal gência
usava

ANTITETÂNICA

não sabe
não

s/d n/c

s/d

g

<11.0 g/dl

não sim s/d n/c

≥ 20 sem

não sim s/d n/c

s/d n/c

nenhum

CARTÃO

não

hora

NASCIMIENTO VIVO

OPER.

hiper. pré
existente
hiper. induzida
p/gravidez
pré-eclâmpsia
eclâmpsia

Grau (1 a 4)

P. CEFÁLICO cm IDADE GESTACIONAL
sem.
dias

mês

DUM

cm

,

sim

não

APGAR
(min)

PESO
I.G.
adeq.

ECO

peq.

ESTIMADA

não sim

gde.

1°
5°

vivo
ano

VDRL

nefropatia
diabetes

código

hora

min

morreu
durante o
transporte
ou no lugar
tranferido

não sim

IDADE
dias completos
<1 día

lugar

Responsável

sim

não sim

I

II

G

sim

não

dia

hora

sim

dia

mês

mês

outro
nenhum

1° trim.

não sim

código

2° trim.
3° trim.

pós-parto
infeção
puerperal
notas
código

medic 1

auxil. estud. empir. outro

enf.

Antirubeola
post parto não

n/c

TºC

PUERPERIO
PA

encaminhada

γ globulina
anti D
não sim n/c
lugar

ano

PESO NA ALTA

g

n/c

medic 2

nome

pulso

invol. uter. lóquios

Mecônio
1er día
não sim

ALTA MATERNA

sim

não sim

NEONATO

aloj. neona outro
conj. tolog. hosp.

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

ALIMENTO Decúbito
dorsal não
ALTA
aleit.
BCG não
excl.

enf.
obst.

ENCAMINHADO

foi
s/d não
feito

artificial

não sim

infec. urinária
ameaça
parto preter.
R.C.I.U.
ruptura prem.
membranas
anemia
outra cond.
severa

ATENDEU médico
MORRE na
SALA de PARTO
PARTO

não
n/c

não foi
feito
encami
nhado

morto

Tto.

parcial
Id.
RN
Nome Recem Nascido

estimulac.
aspiração
máscara
oxígênio
massagem
tubo

n/c

familiar

sim

transversa

infec. ovular

cardiopatia

não

pélvica

anest.
ocitócicos antibiot. analgesia anest.
anest. transfusão outros não sim
reg.
local
geral
emTP
não
não
não
não
não
não
não
especificar
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

TRIAGEM NEONATAL
1 ou mais

PA T O L O G I A S

código

A LTA R N

ALTURA

³ 4000g

nenhuma

menor
maior

não sim
pos-parto
não sim completa
retida

,

LIGADURA
PRECOCE
CORDÃO

PLACENTA

não

g

MALFORMAÇÕES
CONGÉNITAS

pré-parto
não sim

sim

PESO AO NASCER

<2500 g

OCITÓCICOS

s/d

dia

cefálica

por DUM por Eco.

E

não LACERAÇÃO

RECÉM NASCIDO

dia

0=único
INDUC.

MEDICAÇÃO
RECEBIDA

deitada

EPISIOTOMIA

POSIÇÃO PARTO

não

fetos

Tto.
parceiro
não sim

IDADE GEST. APRESENTAÇÃO TAMANHO ACOMPANHANTE
no parto
FETAL
SITUAÇÃO
P
TP
ADEQUADO
semanas dias
parceiro

temp. ≥38ºC

min

Notas

outra

vácuo

não
definido

ano

mês

hora

código

cesárea

SEXO
f m

día

INDICAÇÃO PRINCIPAL DE INDUÇÃO OU PARTO OPERATÓRIO

TERMINAÇÃO

espont.
fórceps

sentada
de
cócoras

min

sim

MULTIPLO
ordem

ignora
momento

parto

<37 sem

año

≥18 hs.

ces. prog.

n/c

sim

MORTO
anteparto

induzido

do início

mês

sim

s/d

HEMORRAGIA

ano

dia

1 ou mais

mês

não

REANIMAÇÃO

dia

RUPTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO

INÍCIO

espontâneo

D O E N ÇA S

CORTICÓIDES
HOSPITALIZ.
PRENATAL
na
CONSULTAS GRAVIDEZ
completo
PRÉsim
não
NATAIS
incompl.
dias
semana
total

AB OR TO

nenhuma

PAR TO

não

Iniciais do próxima consulta
Profissional

,
,
,
,
,

DATA DE ENTRADA

sim

FALHA NA CONTRACEPÇÃO

ANTIRUBEOLA

ÁLCOOL VIOLÊNCIA
não sim não sim

gravidez

HIV

não foi
feito

m ês

GRAVIDEZ PLANEJADA não

<20
sem
PREPARA- ORIENTAÇÃO
ESTREPTOnão sim
ÇÃO PARA ALEITAMENTO ≥20
COCO B
solici
MATERNO sem
≥105 mg/dl tado
35-37 semanas O PARTO
s/d
reali
não
sim
não
sim
não foi
zado
feito
altura apresen BCF movim. protei
sinais
de
alarme,
exames,
tratamentos
uterina tação (bat/min) fetais núria

≥ 30

idade
ano gestacional

mês

partos

FUM. AT.
não sim

IG CONFIÁVEL por
DUM Eco <20 s. 1° trim
não
2° trim
sim
3° trim

GLUCEMIA DE JEJUM
<20

≥2 0

outro

depois
1° sem.

1 consulta IgM

não foi
normal anormal feito

Lugar do
parto/aborto

solteira

inferior a 1 ano

não sim

≥20sem IgG

BACTERIURIUA

sim

vaginais

3 espont.
consecutivos

grav. ectopica

a

n/c

sim

não

día

≥4000g

Inmuniz. TOXOPLASMOSE
não
<20sem IgG

+

γglobulina anti D

não foi feito

normal

univ

anos aprox
maior nível

Lugar do
controle
prenatal

casada
união estavel

semanas semanas

PAP
COLP
MALARIA

<2500g

Antecedente
gemelares

outra cond.
médica severa

Kg

n/c

outra

abortos

PARTOS: ÚLTIMO PRÉVIO

nefropatia

pre-eclâmpsia
eclâmpsia

gest. prévias

sec

não

negra

< de 15
> de 35

cardiopat.

GE S TAÇ ÃO ATUAL

CERVIX

ZADA nenhuma prim

mulata

IDADE (anos)

TEL.

FAMILIARES
não sim

CONSULTAS PRENATAIS

branca BETI

semanas semanas

Esta cor significa ALERTA

ENDEREÇO

não foi
feito

CPEPORVP (Regional) 06/09

ALFA INSTRUÇÃO

COR

ano

amarela

CIDADE

Insp.
visual

mês

dia

NOME

CHAGAS

( não indicando necessariamente risco ou práticas inadequadas)

HISTORIA CLÍNICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPAS/OMS DATA DE NASCIMENTO

CONTRACEPÇÃO
ORIENTAÇÃO

não sim

MÉTODO ESCOLHIDO
ligadura
DIUpóstubária
evento
DIU
natural
barreira

outro

hormonal

nenhum

Responsável

Padrões de altura uterina e ganho de peso materno de acordo com a idade gestacional. Ao conhecer a idade gestacional marca-se no gráfico o ponto que corresponde a intersecção dos valores obtidos.
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Formulário complementar para mulheres em situação de aborto

dia

mês

não

ano

sim

por DUM

ACOMPANHANTE

PROCEDÊNCIA

cônjuge/ outro
companheiro

por USG

sim

SINAIS
VITAIS

PRESSÃO ARTERIAL

PELE E
MUCOSAS

lúcida

normal
pálida

sonolenta
excitada
comatosa

equimose
petequias
icterícia

sim

Parceiro

não sim n/a

Tamanho

distendido
sinais perit
silêncio
abdominal

DATA DO PROCEDIMENTO
mês

ano

hora

Posição

Pressão arterial

pulso

sim

hora

ACO “pílula”
Injetável
implante

sim

sim

dias

infecção genital
infecção pélvica

horas

não

Tamanho
do útero

não

sim

não

sim

não
sim

Histerec não
tomia sim

Tto não
sepse sim

dor

Cuidados
básicos
sinais
de alarm
anticon
cepção
consulta de
seguimento

Outro hormonal

(anel vaginal, adesivo, AE)

Condão
Outros métodos
de barreira

assinatura

oral escrito nenhum do responsável

exame
partos
proced
sala de
cirurgia
outro

fracas
sado

gravidez
mola não viável

falha
terap.

não
especif

outro

sim
outro

DOR

pontuação

não

Diagnóstico
prévio

RESPONSÁVEL

sada
ção
não

não

não

não

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

outra

anest. trans
geral fusão
não
não
sim

sim

PONTUAÇAO DE DOR

não

ECV masc.
ECV fem.
Abstinência

não

sim

não

COMPLI
CAÇÕES

mês

ano

Use
0=Não,
1=principal,
2=secundária,
3=terciária

hemorragia
tardia/
excessiva
choque
não séptico
outra
especificar

SAÍDA
dia

mês

outra

DATA

ano

hora

TRATA antib antib
MENTO prof terap

min

γglobulina

não

ENCAMINHADA
psicologia
não
sim

violência
adoles
cência

laceração
uter./intest
parada
cardíaca

convulsão

TIPO DE ALTA
contra
aconselhamento alta
médica
falece
médico

ne CONDIÇÃO NA ALTA
outro nhum
com
sadia
patologia

Código do diagnóstico
CID-10 (ALTA)
vigente

laceração
cerv./vag

reação
adversa

sim

Complicações
intra-operatórias

dano órgão
pélvico
dia

Complicações Cirúrgicas: sangramento
excessivo
intra-operatórias
outra

ANATOMIA
PATOLÓGICA

Infecção
genital

soli rece
citou beu

sim

soli rece
citou beu

não se sabe
não se aplica

sim

mm

RESPONSÁVEL

Aconselhamento/informação
min

não

minutos

DIAGNÓSTICO PRÉVIO
Estado do aborto atual

não

sepse
hemorragia
excessiva
choque
hipovolêmico
perfuração
uterina/laceração

desde o início
do 1º sintoma
SANGRAMENTO

horas

sim

escassos

Consulta de
controle de
seguimento

solicitou recebeu

sim

sim

temperatura sangra
mento

ANTICONCEPÇAO Iniciou MAC

não

AEIU

não

Sutura não
lac. Cerv./vag. sim
ano

CONDIÇÕES
NA ADMISSÃO

SINTOMA
TOLOGIA

s/d

ACHADOS

NORMAIS

mês

não

EUI

PÓS-PROCEDIMENTO
hora

não

ESVAZIAMENTO não sim
UTERINO
AMIU

não sim

Histerometria ANEXOS

Sutura não
lac. Útero sim

Colo
fechado

meio

min

não

ULTRA
SONOGRAFIA
Diâmetro
longitudinal
sim
não

EXAME GINECOLÓGICO
ÚTERO POR EXAME BIMANUAL

normal
visceromeg
rebote

dias

TEMPO DE
TRANSLADO

n/a

TRATAMENTO/PROCEDIMENTO MATURAÇÃO
CERVICAL

DATA

HIV

TRATAMENTO

LEU
CÓCI
TOS

EXAME
CLÍNICO
CONSCIENCIA

OUTROS
PROCEDI
MENTOS

não

não rea
lizado

bpm

dia

SIFILIS

DIAGNÓS
TICO

público

qual?

código

PRÉPROCEDIMENTO

Ambulância,
estab/emerg
Não sabido

pessoal

TRANSLADO DE
OUTRO SERVIÇO

não

parente nenhum

TAMANHO GEST
UTERINO

HCPPOAVP (aborto) 03/09

IDADE
GESTACIONAL

HOSPITALIZAÇÃO
NA GRAVIDEZ

DATA DE ENTRADA

MEDICAMENTOS
RECEBIDOS

Esta cor significa ALERTA

( não indicando necessariamente risco ou práticas inadequadas)

A D M I S S Ã O P O R A B O R TO

Lugar
não
sim

anticon
cepção
infertilidade

sim
n/c

Translado

fuga
morte
Autopsia
não

faleceu durante o no
lugar do translado não
outra
instituição
RESPONSÁVEL

HIV/DST

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

outro

sim

sim
especificar

Instruções de preenchimento e definição de termos

12

História Clínica de Hospitalização Neonatal (anverso)

HOSPITALIZAÇÃO NEONATAL CLAP/SMR-OPAS/OMS

INSTITUÇÃO
DE NASCIMENTO

Tem pulseria de ID não

RN (nome)

esta cor significa ALERTA

não sim

S IP

Nº HISTÓRIA
RECÉM-NASCIDO

sim

Nº HISTÓRIA
CLÍNICA MÃE

MÃE (nome)
se encontra em: mesmo hospital

outro hospital

domicilio

Condição de saúde normal

falecida

crítica

PAI (nome)
Comunicação
com a familia Endereço

Email
mesmo hospital
(sala de parto)

TRANSPORTE
TIPO
aéreo

(durante o transporte) não

Ano

IDADE

Dias

Horas

readmissão

não sim

venoclise

ADMISSÃO A NEO
Mês

incubadora

Km

COMPLICAÇÕES

Dia

outro hospital

DURAÇÃO
Horas Min

DISTÂNCIA

terrestre

monitoreamento
Oxigênio

MOTIVO

não sim

CPAP
intubado

Min

a

1
temp. axiliar

°C

IG corrigida

SaO2 %

dias

Sem.

DROGAS

não sim

VOL. I/V:

mL

FiO2

VALORAÇÃO
Cianose SDR
não
não

Palidez
não

Diurese
não

sim

sim

sim

sim
Vigília

Convulsões
não

sim

MÉDICO:

PESO

COMPRIMENTO
g

NOTAS AO INTERNAR

RELATÓRIO INICIAL À FAMILIA

Responsável pela admissão

TIPO

ENFERMEIRA

EM:
Hora

não sim

sim

normal coma

FHNPOAVP-04/09

sim

Conheceu seu filhonão
Telefones

direta

telefônica

não foi possível

Assinatura

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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História clínica de Hospitalização Neonatal (reverso)
PATOLOGIAS
não

a
asfixia
ao nascer
membrana
a
hialina
a
SDR assoc
mecônio
hipert.
pulmonar
ducto
art. tratado

esta cor significa ALERTA

sim

não sim

neumotorax

não sim

SEPSE
não sim

displ.
bron. pulm.
ECN
confirmada
perf. intest.
focal.
sífilis
HIV
pré-natal

apneia

dia

mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

hemocultivo
positivo/gérme

RETINOPATIA
Não se
isolou
germe oftalmoscopia não sim n/c
indireta

grau
max.

Outras (código e nome)

TRATAMENTOS

a

IDADE1 dose
horas

minutos

CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
não sim
DURAÇÃO
CPAP pré-ventil
dias

surfactante

aminof/cafei

dias

oxigênio

alimentação
parenteral

dias

transfusões

mês

falece

transferido
lugar

necrotério
não sim

ano

ducto

horas

TSH

hidrocef
dias
>28d.

PESO g

outra

OXIGÊNIO
NO LAR

parcial artifícial

não sim

FHNPORVP-09/09

FALCIFORME

BCG

Hep B vac

normal

não

não

+ tratado

elevado

déficit

anormal

sim

sim

+ não tratado

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

RESPONSÁVEL

Oftalmológico não

sim

Audiológico não

sim

Apoio Psicossocial não

sim

COMPRIMENTO PER. CRANIANO

,

LAR NA ALTA
MÃE JUNTO
AO RN DIA
com mãe/pai
PRÉVIO
outros familiares
dia e noche
adoção
apenas dia
amparo instituc.
apenas visitou
n/c
não visitou

Aleitamento
exclusivo
Dormir boca
para cima
Prevenção
contágio espivirus

TELEFONE

Lugar
Pediátrico

dias

PROMOÇÃO DE SAÚDE - Temas abordados

AUDIÇÃO

normal

SEGUIMENTO
COORDENADO

peso a
36 sem.

,

IDADE NA IDADE GESTACIONAL
ALIMENTO
ALTA OU
NA ALTA
NA ALTA
sem. dias
MORTE
aleitamento
<1 dia
transferência
exclusivo
sim

idade
recupera
peso

cm
cm
Fotocopiar gráfico de peso/idade

ml Vol. total

normal

INDICAÇÃO
PARA ALTA

asfíctico
c/convulções

ANTROPOMETRIA NA ALTA

TAMIZAJES/IMUNIZAÇÕES

s/d

Requer
cirurgia
não sim

g

ROP

dias

falece
durante a

não

SIFILIS
neg

leucomalacia
hemorragia
craniana
grau
max.
(1-4)

dias

CRESCIMENTO
INICIAL
peso mínimo

não sim
ECN

CPAP

indo/ibup. trat.

dia

CIRURGIA

ventilado ET

indomet. profil

vivo

(0-5)

não sim

ecografía

Defeito congênito maior

não sim

ALTA

sem.

idade gestac.
1O ex.

ENCÉFALO

Telefone

não sim

não sim
Uso álcool/gel
Direitos/
protec. social
Entrego
material impreso

EMAIL

dia

Data
mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

Por quantas semanas
a mãe não realizará
tarefas fora do lar?

< 4 semanas
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Esta cor significa ALERTA

FENPOAVP-03/09

5

4

3

2

1

VIA

VIA
CENTRAL PERIFÉRICA

FORMA DE
ADMINISTRAÇÃO

TIPO E
VOLUME

PRESSÃO
ARTERIAL

APNEIAS

INCUBADORA

TEMPO de
RECOLORAÇÃO

RESIDUAL GASTRICO
E VÔMITOS

DEPOSIÇÕES
QUANTIDADE

MICÇÃO

SANGUE
EXTRAÍDO

COR

FREQÜÊNCIA
CARDÍACA

FREQÜÊNCIA
RESPIRATÓRIA

TEMPERATURA
AXILIAR

PAPAI

MAMÃE

:

sim

não

ml

outra
casa

sim não

em
casa

POSIÇÃO

ESTADO DE CONSCIÊNCIA

PROTEÇÃO TÉRMICA
HUMIDADE

VEM E ME TRAEM LEITE

QUEM ME CUIDOU?

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

outro
hospital

Apnea

neste
hospital

sim não

:

não
sim

sim

ml

não

não

ml

:
sim não

mima e

MAMÃE ME acompanha

Apnea

sim não

:

sim

não

ml

sim não

:

sim

não

ml

MONI
TORES F. Card. F. Resp.
cuida e
segura
alilimpa
nos braços
menta

sim

Fototerapia

Apnea

MAMÃE
ESTÁ EM

CONTROLES VITAIS

PERDAS

APORTE ORAL

APORTE PARENTERAL

sim não

:

sim

não

ml

:
sim não

Temp. germes
amamenta

SaO2

sim

não

ml

sim não

:

ml

sim

não

,

PER. CEF.

cm

MÊS

DIAS VIDA

DIA

sem.

sim não

:

sim

não

ml

PESO atual

:
sim não

g

d.

DIAS NO HOSP.

IG CORRIGIDA

ANO

sim

não

ml

g

TOTAL DE
LEITE
MATERNA

:

sim

não

ml

:
sim não

APORTE
CALÓRICO

BALANCE
HÍDRICO
(+ -)

sim não

VARIAÇÃO
PESO (+ -)

24 HORAS
PRÉVIAS

ml

sim

não

ml

ml

cal/Kg/d

24 Hs. PREVIAS

berço berço aquecido incubadora

Apnea

NÍVEL DE
CUIDADO mínimo intermédio intensivo

Apnea

SEPSE EM TRATAMENTO
não sim

Apnea

CONDIÇÃO ATUAL

Apnea

Não se
isolou germe
bacteriana
fungos

Apnea

NOM E

Apnea

ME U

Apnea

Papai:

Apnea

Mamãe:

Apnea

MEUS REGISTROS DIÁRIOS - CLAP/SMR - OPAS/OMS
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Planilha Diária Neonatal (anverso)
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esta cor significa ALERTA

FENPORVP-03/09

ml

SaO2

SOLICITADOS

PSICOLOGIA

:

NOTAS ADICIONAIS E CUIDADOS

:

TRATAMENTO MÉDICO (usar letra de forma pequena e clara)

ASSISTENTE SOCIAL

COMPARECEM

APOIO PSICOSSOCIAL

sim não

FR
Tempo Insp.
Drenagem Tórax

Secreções
Quantidade - Tipo

ANOTAR RESULTADOS

FiO2

PIM
PPC
PMVA

SET / Nasal / Carpa

VOLUME

DOSE e VIA

ANOTAR FÁRMACOS

SE REQUER

EXAMES PARACLíNICOS

CUIDADOS
RESPIRATÓRIOS

MEDICAÇÃO
CUMPRIDA

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

:
:

:
:

:

:
:
:

:
:

SIP - História Clinica Perinatal
15

Planilha Diária Neonatal (reverso)
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Partograma (reverso)
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Seções da História Clínica
HISTORIA CLÍNICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPAS/OMS
NOME

ENDEREÇO
CIDADE

DATA DE NASCIMENTO
dia

mês

ano

COR

mulata

IDADE (anos)
< de 15
> de 35

ALFA INSTRUÇÃO

branca BETI

amarela
negra
outra

ZADA nenhuma prim
não
sim

sec
anos aprox
maior nível

univ

ESTADO CIVIL

Seção: IDENTIFICAÇÃO
casada
união estavel
solteira
outro

mora não
so:

sim

Lugar do
controle
prenatal
Lugar
do parto
N°
Identidade

NOME - SOBRENOME
Espaço para colocar o nome e sobrenomes (materno e paterno) da
mulher
ENDEREÇO
Refere-se à residência habitual da mulher. Anotar a rua, o número
e a localidade (nome da cidade, município, vila, etc.). Se houver
dificuldade para identificação do domicílio com esses dados, anotar
qualquer outra referência que facilite sua localização. (Ex. Km. 5 da
rodovia 3)
TELEFONE (TEL)
Anotar o telefone residencial. Se não tiver, será registrado um número
de telefone alternativo que permita a comunicação do estabelecimento
com a família.
DATA DE NASCIMENTO
Registrar dia, mês e ano do nascimento da mulher.
IDADE (anos)
No momento da primeira consulta perguntar: Quantos anos completos
você tem?
Registre a resposta nas duas quadrículas disponíveis. Se for menor
de 15 anos ou maior de 35, registre também a quadricula amarela.
ETNIA
Este dado foi incluído na HCP devido a que as populações indígenas
e as comunidades afro-descendentes representam mais de 40% da
população da região. Este importante grupo da população apresenta,
em geral, condições desfavoráveis de vida e de acesso aos serviços
de saúde e de educação.
Embora exista uma única Raça (humana), sinônimo de espécie humana
as populações agrupam-se em etnias. As etnias são constituídas
por grupos humanos que compartilham mitos, ancestrais, religião,
território, vestimenta, linguagem, memórias de um passado coletivo,
que regulam as relações de uma comunidade humana.

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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Uma das estratégias para melhorar a situação destas populações é
evidenciar suas necessidades através da apresentação de indicadores
de saúde discriminados por Raça e grupo étnico.
A maior parte dos países já iniciou esforços nesse sentido, ao
incorporarem perguntas nos censos nacionais referentes a esse
assunto. As formas de se obter esse dado variam de acordo com o
país. Todos são auto-referenciais embora em alguns casos se faça
referência à cor da pele e em outros se pergunta pelo grupo indígena
com o qual a pessoa se identifica. Em todos os casos as opções de
resposta incluem os nomes das etnias e raças específicas do país.
A modo de exemplo, a HCP inclui a variável Etnia com 5 opções de
resposta: branca, indígena, mulata, negra, outras.
A forma de se obter o dado poderia ser: Como você se considera?...
branca? indígena?, mulata?, negra?, outra? Marcar a resposta
correspondente.
GRAU DE INSTRUÇÃO
Refere-se a estudos cursados no sistema formal de educação.
Perguntar: Qual é o seu grau de instrução? Primário? Médio?
Universitário? Registrar apenas o nível mais alto alcançado.
ANOS NO NÍVEL MAIS ALTO:
Perguntar: Qual foi o ano mais alto que você aprovou nesse nível?
Registrar apenas o ano mais alto que tenha sido aprovado. Por
exemplo, se a gestante indica ter completado até o terceiro ano do
ensino médio, deve ser marcado Ensino Médio e registrar “3” na
quadrícula correspondente a “anos no nível mais alto”.
ESTADO CIVIL
Registrar o estado civil segundo corresponder: Casada, união estável,
solteira, outro.
Deverá ser registrado, ainda se a gestante mora sozinha ou não.
LUGAR DO CONTROLE PRENATAL
Anotar o código atribuído pelas autoridades nacionais de saúde ao
lugar onde foi realizado o controle prenatal.
LUGAR DO PARTO/ABORTO
Anotar o código atribuído pelas autoridades de saúde ao
estabelecimento em que foi assistido o parto/aborto. Se o controle
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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prenatal e o parto/aborto foram realizados no mesmo estabelecimento
o código repete-se em ambas variáveis.
NÚMERO DE IDENTIDADE (N° Identidade)
Corresponde ao número de identificação da mulher (por exemplo,
número da carteira de identidade).
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ANT E C E DE NT E S

Seção:
ANTECEDENTES FAMILIARES, PESSOAIS E
OBSTÉTRICOS
FAMILIARES
não sim

PESSOAIS
não sim

TB
diabetes
hipertensão

pre-eclâmpsia
eclâmpsia
outra cond.
médica severa

I

II

cirurgia
gênito-urinaria
G infertilidade
cardiopat.
nefropatia
violência

não sim OBSTETRICOS

gest. prévias

<2500g

normal

≥4000g

Antecedente
gemelares

vaginais

nascidos vivos

FINAL GRAVIDEZ ANTERIOR

vivem

dia

m ês

ano

inferior a 1 ano

PARTOS: ÚLTIMO PRÉVIO
n/c

abortos

grav. ectopica

3 espont.
consecutivos

não sim

partos

cesáreas

nascidos
mortos

mortos
.
1° sem.
depois
1° sem.

GRAVIDEZ PLANEJADA não

sim

FALHA NA CONTRACEPÇÃO
não barreira DIU hormo emer natural
nal gência
usava

Esses dados são obtidos no momento da primeira consulta pré-natal.
Se a mulher for hospitalizada (por trabalho de parto ou doença) em um
estabelecimento diferente ao lugar onde foi realizado o controle prénatal, os dados desta seção poderão ser obtidos a partir da CADERNETA
PERINATAL ou através de interrogatório direto no momento da
admissão.
ANTECEDENTES FAMILIARES
Referem-se aos antecedentes do casal, pais ou irmãos.
Perguntar: Na sua família alguém teve… (mencionar cada uma das
patologias da HCP)? Se a resposta for afirmativa, perguntar Quem?
ANTECEDENTES PESSOAIS
Referem-se aos antecedentes próprios da mulher. Note que a lista
inclui as patologias mencionadas nos antecedentes familiares mais
outros 5 antecedentes (cirurgia gênito urinaria, infertilidade, cardiopatia,
nefropatia e violência).
O termo cirurgia gênito urinaria não inclui as cesáreas.
Quanto ao tema violência, recomenda-se indagar simultaneamente
tanto o antecedente como a presença ou não de violência na gravidez
atual (ver Seção Gestação atual)
Marcar o círculo “SIM” ou “NÂO” segundo corresponder.
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
GESTAÇÕES PRÉVIAS
Refere-se ao número de gestações prévias, sem incluir a gravidez
atual.
Colocar 00 se for a primeira gravidez.
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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PARTOS VAGINAIS - CESÁREAS
Refere-se ao número de partos.
Se corresponder será anotado o número de partos perguntando
a respeito deles: Quantos foram partos vaginais e quantos foram
cesáreas?
Além disso, será indagado o peso do recém-nascido na última gravidez.
Marcar se pesou menos de 2500g ou se o peso foi maior ou igual a
4000g, se foi normal ou não corresponde (n/c) caso não tenha havido
nascimentos prévios.
Finalmente, em relação às gestações prévias, registrar se houve
antecedente de gêmeos (SIM/NÃO), conforme o caso.
ABORTOS
Define-se como aborto a expulsão de produto da gestação antes das
22 semanas ou com um peso menor a 500 gramas. Serão registrados
da mesma maneira os abortos espontâneos ou induzidos.
Em relação ao número de abortos, se a mulher relata ter tido 3
abortos espontâneos consecutivos, deve-se marcar o espaço amarelo
correspondente.
NASCIDOS VIVOS
Segundo o CID10 um recém-nascido será classificado como vivo se
for evidenciado qualquer sinal de vida após a expulsão ou a extração
completa do corpo de sua mãe independentemente da duração da
gravidez. Serão considerados sinais de vida se o recém-nascido
respira, tem batimentos cardíacos, seu cordão pulsa ou apresenta
movimentos apreciáveis dos músculos voluntários.
A classificação de um nascimento como vivo é feita independentemente
de ter sido cortado ou não o cordão umbilical ou que a placenta
permaneça unida ou não.
GRAVIDEZ ECTÓPICA (gravidez ectópica )
Deve ser anotado o número correspondente aos antecedentes de
gravidezes produzidas fora do útero.
NASCIDOS MORTOS
Segundo a CIE 10, um recém-nascido será classificado como morto se
não forem evidenciados signos de vida após a expulsão ou a extração
completa do corpo de sua mãe, independentemente da duração da
gravidez.
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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VIVOS
Refere-se ao número de filhos que estão vivos no momento da
consulta.
MORTOS NA PRIMEIRA SEMANA
Refere-se aos recém-nascidos que nasceram vivos mas que morreram
dentro do período compreendido entre o nascimento até o sétimo
dia (6 dias, 23 horas, 59 minutos), o fato será registrado na espaço
correspondente.
MORTOS APÓS A PRIMEIRA SEMANA
Refere-se aos recém-nascidos que nasceram vivos mas que morreram
após a primeira semana de vida (7 dias ou mais). Não há limite superior
e teoricamente inclui os óbitos ocorridos até o mesmo dia da consulta
o que será registrado no espaço correspondente
FINAL DA GRAVIDEZ ANTERIOR
Anotar dia mês e ano do término da gravidez imediatamente anterior à
atual, independente de ter sido parto ou aborto. Deixar em branco caso
se trate de uma primigesta. Marcar o círculo amarelo se o intervalo
intergravídico for inferior a um ano.
Marcar o círculo amarelo nos seguintes casos:
		
• Intervalo entre parto prévio e gestação atual inferior a 1 ano;
		
• Intervalo entre aborto prévio e gestação atual inferior a 1 ano.
O intervalo intergenésico é um tema que vem gerando discussão
e sobre o qual têm surgido novas controvérsias (Vide Publicação
Científica CLAP/SMR N°. 1562).
GRAVIDEZ PLANEJADA
Refere-se à gravidez desejada ou que acontece em um momento
oportuno, quando forem observadas ambas condições, será marcado
SIM, quando uma das duas condições não for observada será marcado
NÃO (em amarelo).
Para ajudar a identificar a gravidez não planejada perguntar:
Quando ficou sabendo que estava grávida; você queria estar grávida?,
queria esperar mais tempo? ou não queria ter (mais) filhos?
FRACASSO DE MÉTODO ANTICONCEPCIONAL ANTES DA GRAVIDEZ
ATUAL (Fracasso Método Anticoncep.)
Perguntar: Quando soube que estava grávida, você estava usando
algum método para evitar a gravidez?
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As respostas possíveis estão classificadas como:
(1) Não usava nenhum método (não usava)
(2) Barreira: preservativo (camisinha) masculino, preservativo
(camisinha) feminina, diafragma, capuz cervical.
(3) Dispositivo Intra-uterino (DIU)
(4) Hormonal: oral (pílulas), transdêrmico (adesivo, anel vaginal),
implante subdérmico ou injetável.
(5) Contraceptivo de emergência (emergência): Levonorgestrel
só ou de estrógenos e progestina combinados.
(6) Métodos naturais (natural): método do dia fixo, método de
amenorréia por aleitamento, abstinência periódica, ritmo, Billings,
entre outros.
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Seção: GESTAÇÃO ATUAL
DPP DUM

GE S TAÇ ÃO ATUAL
PESO ANTERIOR ALTURA (cm)

ano

dia

m ês

ano

Rh

+

?globulina anti D

sem.

<20
não foi feito

sim

BACTERIURIUA

?20

não foi
feito

Inmuniz. TOXOPLASMOSE
não
<20sem IgG
sim

n/c

não foi
normal anormal feito

≥20sem IgG
1a consulta IgM
GLUCEMIA DE JEJUM
<20
sem

≥ 30

sem

HIV

<20 sem

solici
tado
reali
zado

não sim

,

<11.0 g/dl

≥ 20 sem

solici
≥105 mg/dl tado
reali
zado

Hb <20 sem

não sim

Fe/FOLATOS
indicados
Fe

sim

sim

não

não sabe

sim

,

<11.0 g/dl

DOSE 1

não

sim

2

a

a

mês
gestação

não treponémico
s/d

g

<20
sem

ORIENTAÇÃO
ALEITAMENTO ≥20
MATERNO sem
não

EX. NORMAL

sim

vigente não

ODONT.
MAMAS

SÍFILIS - Diagnóstico e Tratamento
Teste
Tratamento
treponémico

Hb ≥ 20 sem

Folatos

não

PREPARAESTREPTOÇÃO PARA
COCO B
35-37 semanas O PARTO
não foi
feito

prévia

gravidez

g não

ANTITETÂNICA

ANTIRUBEOLA

ÁLCOOL VIOLÊNCIA
não sim não sim

s/d n/c

s/d

s/d n/c

não sim s/d n/c
semanas semanas

não

MALARIA

FUM. AT. FUM. PASS. DROGAS
IG CONFIÁVEL por
não sim
não sim não sim
DUM Eco <20 s. 1° trim
não
2° trim
sim
3° trim

semanas semanas

não foi
feito

m ês

não foi
normal anormal feito GRUPO

PAP
COLP

CHAGAS

CERVIX

Kg

Insp.
visual

1

dia

não sim s/d n/c

não

sim

Tto.
parceiro
não sim
s/d

n/c

não sim
s/d

n/c

Nesta seção serão registrados todos os dados relacionados com a
gravidez atual.
PESO ANTERIOR
Refere-se ao peso habitual da mulher antes da gravidez atual.
Perguntar: Quanto você pesava antes desta gravidez? Será registrado
o peso expresso em quilogramas.
Esse dado é útil para avaliar o estado nutricional da mulher antes da
gravidez. A medida mais utilizada é o Índice de Massa Corporal (IMC)
que se calcula dividindo o peso em quilogramas (kg) pela altura ao
quadrado expressa em metros (m2). Por exemplo, se a gestante pesa
60 kg e tem uma altura de 1.60 m, o cálculo será:
60 /1.602 = 23.44 Kg/m2.
ALTURA (cm)
Esse dado tem de ser obtido diretamente no momento da primeira
visita de controle. Para medir a altura pede-se que a gestante fique em
pé descalça com os calcanhares juntos com as costas bem esticadas
com os ombros para trás, olhando para frente e com as costas em
contato com a régua métrica; registrando-se a altura em centímetros.
DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO (DUM)
Esse dado é essencial para estimar a idade gestacional e a data
provável de parto. Muitas decisões clínicas estão baseadas na idade
gestacional e portanto é de fundamental importância obter um dado
confiável.
Perguntar: Qual foi o primeiro dia de sua última menstruação? Anotar
na HCP o dado fornecido em formato dia-mês-ano
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DATA PROVÁVEL DE PARTO (DPP)
Para estimar a DPP recomenda-se utilizar o gestograma desenhado
pelo CLAP/SMR. Fazendo coincidir a seta vermelha do gestograma
que diz “data de começo da última menstruação” com a data do primeiro
dia da menstruação, a DPP ficará indicada pela data calendário que
marca o ponto da semana 40 do gestograma. Caso não se disponha
de um gestograma, recomenda-se utilizar o cálculo dos 280 dias;
partindo da data de começo da última menstruação serão contados
280 dias consecutivos sobre um calendário, o dia 280 coincidirá com
a DPP. Existem fórmulas matemáticas que facilitam o cálculo da DPP
(Regra de Naegele, Pinard, Wahl, etc.), as quais são descritas em
detalhe na publicação científica CLAP/SMR N°. 1562.
Anotar na HCP o dado calculado em formato dia-mês-ano.
No caso de mulheres que são admitidas para receber assistência por um
aborto e que não tenham feito controle pré-natal não é necessário incluir
la FPP.
CONFIABILIDADE DA IDADE GESTACIONAL
(EG confiável por DUM, Eco < 20s)
Solicita-se aqui ao profissional uma avaliação subjetiva em relação à
confiabilidade do cálculo da idade gestacional seja por DUM ou por
ECOGRAFIA.
Ecografia: Quando a data da última menstruação não estiver
disponível, uma possibilidade é a de estimar a DPP a partir de uma
ecografia fetal precoce.
Registrar se a idade gestacional é considerada dado confiável a partir
do dado da DUM e/ou a ecografia (SIM/NÃO), segundo corresponder.
Caso não seja realizada ecografia, deixar em branco.
ESTILOS DE VIDA
O estado de fumante ativa, fumante passiva, o consumo de drogas,
álcool e as situações de violência podem mudar ao longo da gravidez.
Portanto, a HCP sugere indagar a esse respeito, pelo menos, uma vez
em cada trimestre, perguntando: Desde sua última visita, você tem
consumido alguma bebida alcoólica? etc.
Fumante Ativa (Fum At.)
Refere-se a gestante fumante ativa durante a gestação atual. A
condição de fumante pode mudar ao longo da gravidez. Portanto,
sugere-se indagar sobre este dado em cada trimestre e anotar a
resposta, segundo corresponder (NÃO/SIM). Em caso de aborto não
se perguntará no segundo e terceiro trimestre.
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Fumante Passiva (Fum Pas.)
Refere-se à exposição atual à fumaça do tabaco devido a que outros
fumem na residência da mulher ou em seu local de trabalho e anotar
a resposta, segundo corresponder (NÃO/SIM). Também sugere-se
indagar sobre este dado em cada trimestre e anotar a resposta, segundo
corresponder (NÃO/SIM). Em caso de aborto não se perguntará no
segundo e terceiro trimestre.
Drogas.
Referem-se ao uso atual de drogas que causam dependência tais
como: maconha, cocaína, anfetamínicos, alucinógenos, heroína, entre
outras. Em caso de aborto não se perguntará no segundo e terceiro
trimestre.
Álcool
Refere-se ao consumo atual de qualquer tipo de bebida com álcool
em seu conteúdo por exemplo: vinho, cerveja, cachaça, uísque,
etc. Mencione, sobretudo, aquelas bebidas que forem tradicionais
localmente.
Perguntar: Você tomou alguma bebida alcoólica nesta gravidez? Anotar
na HCP se a mulher consumiu álcool nesta gravidez (NÃO/ SIM). Em
caso de aborto não se perguntará no segundo e terceiro trimestre.
O consumo de álcool pode mudar no decorrer da gravidez portanto
a HCP sugere indagar a esse respeito ao menos uma vez em cada
trimestre, perguntando: Desde sua última visita, você tem consumido
alguma bebida alcoólica?.
Violência
Este termo envolve a violência física, mental, psicológica e sexual que
ocorre durante a atual gestação. O agressor pode ser o parceiro atual,
parceiros prévios, pais, ou outras pessoas.
A obtenção desta informação pode revelar-se difícil não existindo
ainda uma forma padrão de perguntar com relação a esse assunto.
Recomenda-se rever as normas de cada país relativas a esta
problemática para escolher a forma de perguntar e as intervenções
a serem realizadas se um caso for detectado. Se não houver uma
forma padrão de interrogar sobre violência emocional, física, sexual e
psicológica, recomenda-se usar o seguinte modelo de interrogatório
na primeira visita pré-natal:
“Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre sua atual relação
com seu parceiro. Sei que algumas destas perguntas são de caráter
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estritamente pessoal e você pode ter certeza de que suas respostas
serão absolutamente confidenciais:
1. No decorrer do último ano, alguma vez você foi humilhada, proibida
de ver amigos, ou de fazer coisas que são de seu interesse? Se a
resposta for positiva, continuar:
(1a) Desde que você está grávida, alguma vez foi humilhada,
impedida de ver amigos, ou de fazer cosas que são de seu
interesse?
2. No decorrer do último ano, alguém bateu em você ou a
agrediu fisicamente?
Se a resposta for positiva, continuar:
(2a) Desde que você está grávida, alguém bateu em você ou a
agrediu fisicamente?
3. No decorrer do último ano, você tem sido forçada a manter
relações sexuais?
Se a resposta for positiva, continuar:
(3a) Desde que você está grávida, alguém a forçou a manter
relações sexuais?
4. Nesse último ano, alguma vez sentiu preocupação pela segurança
dos seus filhos?
Se a resposta for positiva, continuar:
(4a) Desde que você está grávida, alguma vez sentiu preocupação
pela segurança dos seus filhos?
5. Nesse último ano, você sentiu medo do seu parceiro ou de alguma
outra pessoa?
Se a resposta for positiva, continuar:
(5a) Desde que você está grávida, você sentiu medo do seu
parceiro ou de alguma outra pessoa?”
Em visitas posteriores não é necessário indagar pelo que aconteceu
no último ano e deve substituir-se a frase inicial “Desde que você está
grávida....” pela frase “Desde sua última visita....”
Uma resposta positiva a qualquer uma das perguntas que indagam
sobre violência no último ano deve ser registrada na seção Antecedentes
Pessoais. Se houver resposta afirmativa às perguntas relacionadas
com a gravidez atual, marcar “SIM” no espaço correspondente.
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ANTIRUBEOLA
A eliminação da Rubéola e a Síndrome de Rubéola Congênita (SRC)
é um dos desafios pendentes na região das Américas. Uma forma de
contribuir com esse esforço nacional e regional é indagando de forma
rotineira, sobre o estado de vacinação anti-rubéola durante o controle
pré¬natal, sem esquecer as mulheres que estão sendo atendidas por
aborto.
Perguntar: Alguma vez foi vacinada contra a rubéola? Se a resposta
for afirmativa, indagar Quando? Marcar o espaço “prévia” se foi
vacinada em qualquer momento antes da gravidez atual. Marcar o
círculo “gravidez” se a vacina foi, inadvertidamente, colocada durante
a gestação atual; “não sabe” quando não lembra se foi vacinada;
“NÃO” se nunca foi imunizada.
Se a mulher nunca foi vacinada, a imunização deve adiar-se até
o puerpério imediato (antes da alta) ou no pós aborto imediato.
Recomenda-se averiguar sobre o esquema de vacinação em cada
país e as datas de execução das campanhas de vacinação maciça.
ANTITETÂNICA
A eliminação do tétano neonatal é outro dos desafios desta região.
Uma das estratégias chaves para atingir essa meta é vacinando todas
as mulheres em idade reprodutiva. Com vistas a identificar àquelas
mulheres que requerem imunização antitetânica, a HCP lembra ao
profissional indagar sobre o estado de vacinação no momento da
primeira visita de controle pré-natal ou durante o atendimento de
emergência de uma mulher que é hospitalizada para atendimento de
um parto ou de um aborto sem controle pré-natal.
É importante solicitar às gestantes a carteirinha de vacinação, a
caderneta perinatal da gravidez anterior ou algum outro registro ou
documento onde se possa conferir o número e o intervalo entre as
doses.
Se a mulher apresentar documentação, revisar o número e intervalo
entre as doses bem como o tempo transcorrido desde a última
vacinação e decidir se ela deve receber uma dose adicional.
As mulheres que não possuem registro de ter recebido imunização
contra o tétano devem ser vacinadas com uma primeira dose na
primeira consulta pré-natal ou durante atendimento em uma situação
de aborto. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser
sempre superior a quatro semanas e a segunda dose deve ser
administrada, no mínimo, 3 semanas antes da data provável de parto.
A administração das doses seguintes deve obedecer à indicação da
norma nacional.
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Registrar Vigente=NÃO nos seguintes casos:
• Nenhuma dose recebida. Ação: Colocar duas doses durante a
gravidez atual. Primeira dose na primeira consulta pré-natal e a
segunda após transcorridas 4 semanas da administração da
primeira dose, ou pelo menos, 3 semanas antes da data de parto.
• Informação pouco confiável em relação ao número e datas de
administração de doses prévias. Ação: Colocar duas doses durante
a gravidez atual.
• Recebeu duas doses e a gravidez atual inicia-se após os 3 anos de
proteção. Ação: colocar apenas uma dose (a terceira).
• Recebeu três doses e a gravidez atual inicia-se após os 5 anos de
proteção. Ação: Colocar apenas uma dose (a quarta).
Registrar Vigente=SIM nos seguintes casos:
• Recebeu duas doses e a gravidez atual está dentro dos 3 anos de
proteção.
• Recebeu três doses e a gravidez atual está dentro dos 5 anos de
proteção.
• Recebeu 5 doses.
Vacinar uma mulher que não está protegida com toxóide tetânico, além
de protegê-la é uma medida preventiva pré concepcional para uma futura
gravidez.
EXAME ODONTOLOGICO E DE MAMAS (EX. NORMAL)
O controle pré-natal oferece a oportunidade de avaliar o estado de
saúde em geral. Por esta razão, a HCP inclui variáveis tais como o
exame odontológico e de mamas que reforçam este conceito.
Mesmo para mulheres que consultarem para receber assistência
por um aborto, estes exames devem ser incluídos para possibilitar
atenção integral à mulher sempre que esta tiver um contato com a
equipe de saúde.
Exame Odontológico (Odont.)
O exame odontológico na gravidez constitui uma oportunidade para
promover a saúde oral da mulher e da sua família. A infecção periodontal
inclui diagnósticos como gengivites (inflamação dos tecidos moles ao
redor do dente) e periodontite (destruição dos ligamentos de suporte
do dente - osso, fibras de sustentação, cimento, etc.). A transmissão
do streptococo mutans de mãe para filho tem efeito na incidência de
cáries dentárias em crianças pequenas.
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Examinar a cavidade oral e registrar a presença de cáries ou alterações
nos tecidos moles ao redor dos dentes. Marcar segundo corresponder.
Se o exame for anormal, registrar NÃO e encaminhar ao dentista. Se
o exame for normal, registrar SIM.
Exame de Mamas
O exame das mamas é sugerido em muitos países como parte do exame
de toda gestante. Com este exame, busca-se identificar problemas que
possam afetar, a posteriori, a alimentação com leite materno (como
mamilos invertidos ou planos e eventuais patologias tumorais evidentes).
Outros sugerem que o momento do exame pode representar uma boa
oportunidade para se discutir aleitamento materno.
O momento mais adequado para realizar o exame de mamas não
está determinado. A OMS recomenda o exame na terceira consulta
pré-natal, quando tiver sido estabelecido um clima de confiança
entre a gestante e o serviço. A HCP inclui o dado do Exame Normal,
marcar NÃO, quando o exame de mamas for anormal, e SIM, em
caso contrário. A decisão de adiar ou não o exame em uma mulher
em situação de aborto irá depender da avaliação entre conseguir um
momento mais oportuno para o exame e a certeza de que a mulher
volte ao controle.
CERVIX
Recomenda-se a realização do exame vaginal com espéculo como
parte da avaliação do controle pré-natal com a finalidade de detectar
anormalidades ou infecções cervicais. A seleção do momento mais
adequado para a realização desse exame é uma decisão que cabe ao
profissional, levando em consideração a situação individual de cada
mulher.
O exame com espéculo também integrará a bateria de exames
realizados nas mulheres em caso de aborto.
Inspeção Visual (Insp. visual)
Se uma anormalidade cervical for observada durante o exame com
especulo, será registrado anormal em inspeção visual, se o aspecto
do colo uterino aparecer normal, será registrado “normal” e caso não
tenha sido realizado o exame, será registrado: “não foi feito”.
Papanicolau (PAP)
Se for encontrada alguma anormalidade cervical ou se há dúvida de que
a mulher possa regressar após o parto, considerar fazer a coleta para o
PAP durante o controle pré-natal. Se uma mulher estiver sendo atendida
por um aborto e for verificada uma lesão, a coleta para o PAP deverá
ser adiada. A interpretação dos resultados pode ser difícil quando o PAP
é realizado durante a gestação., Registrar o resultado do PAP segundo
corresponder: Normal/Anormal e se o PAP não foi realizado, registrar
que não foi feito.
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Colposcopia (COLP)
Registrar como ‘Normal’ se a Colposcopia for negativa para lesões
malignas ou precursoras de câncer cervical. Caso contrário marcar
“Anormal” ou “Não foi feita”, de acordo com o caso. Nas mulheres que
estiverem sendo atendidas por um aborto, a colposcopia deverá ser
adiada.
GRUPO Rh
Anotar no espaço o grupo sangüíneo (Grupo) que corresponder (A,
B, AB, O). Para “Rh” marcar (+) se a mulher for RH positivo e (-) se
for RH Negativo. Entende-se que a mulher está imunizada quando
possui anticorpos anti-D. Se a mulher estiver imunizada, o teste para
anticorpos irregulares, também chamado teste de Coombs indireto,
será positivo e nesse caso será marcado “SIM”, em caso contrário
será marcado “NÃO”.
ANTI GAMAGLOBULINA D
Esta variável destina-se a informação da aplicação de gamaglobulina
anti D durante a gravidez, de acordo com as normas nacionais. Em
alguns países da Região é rotina a aplicação de gamaglobulina em
todas as gestantes Rh negativo não imunizadas com 28 semanas de
gestação. No entanto, em outros países apenas se aplica gamaglobulina
anti-D para a mulher Rh negativo não imunizada se houver sangramento
ou procedimentos invasivos (amniocentese). Em caso de aborto, não
corresponde nenhuma das situações descritas acima.
Será registrado como SIM se for uma gestante Rh negativa não
imunizada que recebeu gamaglobulina anti-D durante a gravidez e
se não tiver recebido será marcado NÃO. Se a mulher for Rh positiva
ou Rh negativa imunizada, a variável deverá ser registrada com “não
corresponde” n / c.
TOXOPLAMOSE
Se as normas locais incluírem a realização desta prova no controle prénatal, registrar o valor da prova (IgG ou IgM) segundo corresponder.
Se a futura mãe não tiver anticorpos contra a Toxoplasmose é
aconselhável orientá-la no sentido de diminuir o risco de toxoplasmose
congênita; para tanto, vide a Publicação Científica CLAP/SMR 1562.
Em caso de aborto, mesmo que o serviço faca a sorologia para
toxoplasmose, não se deve registrar a variável > 20 semanas.
INFECÇÃO POR VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)
A Região das Américas encontra-se imersa nas estratégias globais de
se alcançar uma geração de crianças livre de HIV e sífilis congênita e
de garantir o acesso universal ao tratamento a todas as pessoas que
vivem com HIV/AIDS.
Registrar Teste HIV: Solicitado: SIM ou NÃO, Realizado: SIM ou NÃO,
segundo corresponder. No caso de uma mulher que, tendo realizado
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os controles pré-natais, sofra um aborto, deve-se anotar somente se
o teste foi solicitado / realizado antes da 20ª semana. Se a mulher
foi admitida sem controles prévios, será preenchida a variável HIV no
formulário complementar de aborto.
Para manter a confidencialidade de um resultado HIV positivo, a HCP
não apresenta um espaço que diga HIV positivo ou negativo. Portanto,
recomenda-se registrar no lugar reservado para códigos de doenças, o
código correspondente ao HIV (R75 do CID 10 ou 76 do CLAP/SMR).
PRUEBA DE HEMOGLOBINA (Hb)
A anemia é um problema de saúde pública pelas conseqüências que
acarreta à saúde humana, especialmente na gravidez onde é associada
com aumento do risco de mortalidade materna e perinatal (em especial
nos casos de anemia severa); prematuridade e baixo peso ao nascer.
Considera-se que uma gestante tem anemia quando o valor de
hemoglobina for menor a 11,0 g/dl durante o primeiro ou terceiro trimestre,
ou quando o valor da hemoglobina durante o segundo trimestre for menor
a 10,5 g/dl. Se a hemoglobina se situar entre 7,0 e 9,0 g/dl considerase que a anemia é moderada e quando for menor a 7,0 g/dl a anemia é
severa. Todos estes valores são considerados ao nível do mar.
A HCP oferece duas instâncias para registrar os resultados da prova
de hemoglobina, uma na primeira visita pré-natal ou por um aborto. Os
valores obtidos serão registrados nos espaços correspondentes e caso
os níveis forem inferiores a 11 gramas, marcar o círculo amarelo.
Fe/FOLATOS Indicados
Existe consenso em que os requerimentos de ferro e acido fólico
aumentam durante a gravidez e que é difícil que uma mulher grávida
possa satisfazer esta maior demanda apenas com a dieta, exceto
naqueles países nos que existem programas específicos de fortificação
dos alimentos.
Marcar o círculo (NÂO) se não foi indicado suplemento de ferro e marcar
o círculo branco (SIM) quando tiver sido indicado.
O déficit de folatos é a segunda causa de anemia nutricional durante a
gravidez e também é responsável de defeitos no fechamento do tubo
neural.
Marcar o círculo (NÃO) se não foi indicado suplemento de ácido fólico e
marcar o círculo branco (SIM) quando tiver sido indicado.
Nos casos de aborto em mulheres que desejarem engravidar a curto
prazo, a recomendação do uso de ferro e folatos pode ser considerada
como a primeira consulta pré-concepcional de uma futura gravidez.
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SÍFILIS (Diagnóstico e tratamento)
A sífilis congênita continua sendo um problema relevante de saúde
pública na Região. A OPAS, a pedido dos Ministros de Saúde dos países
membros, implementou “O plano para a eliminação da sífilis congênita
nas Américas”, que se complementa com a estratégia denominada
“uma geração de crianças livre de HIV e sífilis congênita”.
A estratégia para a eliminação da sífilis congênita inclui a triagem na
primeira consulta pré-natal, a promoção do controle pré-natal precoce
e a diminuição do risco de re-infecção mediante tratamento profilático
dos parceiros sexuais e orientação sobre o uso da camisinha.
Recomenda-se realizar o teste de detecção de sífilis a todas as
mulheres em trabalho de parto que não tiveram controle pré-natal (para
o diagnóstico e tratamento da mãe e do recém-nascido) e às mulheres
que tiveram aborto ou óbitos fetais.
Os testes de detecção utilizados podem ser não treponêmicos ou
treponêmicos. Sugere-se realizá-los em duas oportunidades, a primeira
no momento da captação na primeira visita pré-natal (antes da 20ª
semana de gestação) e a segunda no terceiro trimestre. Em casos de
teste não treponêmico, deve-se marcar (-) se o teste foi não reativo e (+)
se foi reativo e (s / d) sem dados. .Nos testes treponêmicos, acrescentase a opção N/C quando não corresponder (ex.: lembrança imunológica
de infecção prévia).
As mulheres que tiverem testes reativos deverão receber tratamento,
orientação e informação sobre a doença, seus riscos e a necessidade de
tratamento dos seus parceiros sexuais e eventualmente, do bebê após o
nascimento. As mulheres que tiverem testes negativos deverão receber
informação sobre prevenção de doenças de transmissão sexual.
Registrar (antes ou depois da 20ª semana) a semana de gestação em
que foram realizado/s o/os teste/s sorológico/s. Para cada um marcar de
acordo com o caso. A HCP inclui as opções para registrar a semana de
gestação em que foi realizado o tratamento, se não foi realizado (NÃO),
se o dado não é conhecido (S/D) ou se não corresponde (N/C). Da
mesma maneira, será registrado o tratamento do parceiro. (Consultar
publicação científica CLAP/SMR Nº 1562)
CHAGAS
A doença de chagas (infecção por trypanosoma cruzi) encontra-se
exclusivamente no continente americano. Considera-se endêmica em
21 países.
As atividades consideradas essenciais para o controle desta doença
são o controle vetorial e a realização de testes sorológicos para
detecção de T. cruzi nos bancos de sangue. Naqueles países em que
a transmissão vetorial foi eliminada, a transmissão vertical da mãe
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para o feto é a única forma de manutenção da doença. Tanto que para
alguns países o Chagas durante a gestação foi transformado em uma
doença-sentinela.
Registrar o resultado do Teste para doença de Chagas
(Negativo/Positivo/Não foi realizado), de acordo com o caso.
PALUDISMO / MALÁRIA
O CLAP/SMR incluiu a variável paludismo por causa da prevalência que
apresenta esta doença em 21 dos 37 países da Região.
A HCP inclui o termo Malária ou Paludismo. Será registrado o resultado do
teste diagnóstico realizado (independentemente da técnica empregada):
como NEGATIVO se não foi detectado paludismo, POSITIVO (círculo
amarelo) se for confirmada a doença e não foi realizado, em caso de
não ter sido realizado o teste.
BACTERIÚRIA
Bacteriúria assintomática refere-se à colonização bacteriana do trato
urinário em ausência de sintomas.
Em lugares onde a urocultura não é uma rotina, a fita reagente em
urina poderá ser uma alternativa durante o controle pré-natal. Será
registrado Bacteriúria: Normal, quando a urocultura for negativa
(menos de 100,000 unidades formadoras de colônia/ml), ou a fita
reagente for negativa; Anormal, se a urocultura ou a fita reagente
tiverem resultados positivos. Em caso de não ter sido realizada a
urocultura ou a fita reagente ao longo do controle da gravidez será
registrado o círculo que indica que a pesquisa não foi feita. Em caso
de aborto não serão registrados dados de > 20 semanas.
GLICEMIA EN JEJUM
Registrar o valor da glicemia obtida, de acordo à semana de gestação
em curso em (miligramas por decilitro) no espaço correspondente. Se
a glicemia basal for igual ou maior que 105 mg/dl, marcar também o
círculo amarelo. Uma vez que existe controvérsia no uso da glicemia
e sua substituição pelo TTOG (Teste de Tolerância Oral à Glicose)
na rotina obstétrica, recomenda-se consultar a Publicação Científica
CLAP/SMR 1562. Em caso de aborto não serão registrados dados de
> 20 semanas.
ESTREPTOCOCO B 35 - 37 semanas
A infecção por Estreptococo grupo B é considerada uma causa
importante de morbilidade e mortalidade neonatal.
A principal estratégia para diminuir esta infecção nos recém-nascidos é
a detecção durante a gravidez do estreptococo do grupo B (entre a 35ª
e a 37ª semana) é através da coleta mediante swab retal e vaginal.
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Se a realização deste teste fizer parte das normas de seu país, a HCP
prevê um espaço para registrar o resultado do teste (NEGATIVO/
POSITIVO/NÃO FOI FEITO), de acordo com o caso. Em caso de
aborto esta variável não aplica.
PREPARAÇÃO PARA O PARTO
O termo preparação para o parto reveste vários significados e inclui
conceitos muito diversos, sendo o principal garantir o acesso a seu
atendimento (plano de parto), além de representar uma oportunidade
para informar à mulher e à sua família sobre as mudanças que
acontecem durante a gestação e aquelas esperadas durante o parto e
o puerpério; preparar os pais para encararem o seu novo papel; treinar
em psicoprofilaxia (técnicas de relaxamento e respiração); aumentar
a percepção de autocontrole da mulher, etc.
Se a gestante recebeu alguma destas prestações indicar SIM, caso
contrário, marque NÃO.
Em caso de aborto esta variável não aplica.
ORIENTAÇÃO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO
Sugere-se oferecer orientação sobre aleitamento materno, entendese por orientação a entrega oportuna e organizada da informação
abaixo relacionada• Benefícios do leite materno e os riscos da alimentação com leite
artificial.
• Formas de amamentar.
• Mudanças no leite materno após o parto e esclarecimento de
dúvidas e respostas às perguntas da gestante.
É apropriado informar neste momento sobre os direitos da criança.
Se a mulher recebeu orientação sobre aleitamento materno tal como foi
definido, será registrado na HCP, de acordo com o caso (SIM/NÃO).
Em caso de aborto esta variável não aplica.
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CONSULTAS PRENATAIS

CONSULTAS PRÉ-NATAIS
dia

mês

idade
ano gestacional

24 0308

peso

PA

110/70

altura apresen BCF movim. protei
uterina tação (bat/min) fetais núria

sinais de alarme, exames, tratamentos

Iniciais do
Profissional próxima consulta
dia

mês

24 4

A HCP contém espaço para 6 controles pré-natais, se for preciso mais
espaço para novos controles, anexar a “planilha complementar de
controles da HCP” ou outra folha.
Nos casos de admissão por aborto ou parto sem controles pré natais
esta seção não será preenchida.
Os dados a serem registrados são:
• Dia, mês e ano da consulta
• Idade gestacional no momento da consulta (idade gest.), em
semanas completas.
• Peso em Kilogramas e em gramas.
• Pressão arterial (PA) sistólica/diastólica, em mm de Hg.
• Altura uterina, em centímetros.
• Apresentação, cefálica (c), pélvica (p), inclui a situação oblíqua
(o).
• Freqüência fetal cardíaca em batimentos por minuto (BCF pm)
• Movimentos fetais, positivos ou negativos, a falta de dados será
interpretada como exame não realizado.
• Proteinúria: registrar positivo em caso de se detectar albumina
ou proteínas na urina. Se não contiver, anotar Negativo. Deixar o
espaço em branco será entendido como (não foi realizado).
• Sinais de alarme, exames e tratamentos, anotar somente sinais
positivos e relevantes.
• Iniciais do profissional.
• Data da próxima consulta, dia e mês.
Nas situações em que pela idade gestacional não for aplicada alguma
destas apresentações (por exemplo, apresentação fetal antes das 28
semanas), será anotado NC (não corresponde).
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Seção: ADMISSÃO POR PARTO
PA R TO

CORTICÓIDES
HOSPITALIZ.
PRENATAL
na
CONSULTAS GRAVIDEZ
completo
PRÉsim
não
NATAIS
incompl.
dias
semana
total

dia

mês

ano

nenhum

CARTÃO

não

hora

induzido

do início

posição
da mãe

pulso cont./10’ dilatação

PA

RUPTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO
não
sim

dia

mês

<37 sem

año

≥18 hs.
hora

min

var.
posic.

altura
apres.

mecônio

IDADE GEST. APRESENTAÇÃO TAMANHO ACOMPANHANTE
no parto
FETAL
SITUAÇÃO
P
TP
ADEQUADO
semanas dias
parceiro
cefálica

temp. ≥38ºC
por DUM por Eco.

ces. prog.

n/c

sim

min

espontâneo

pélvica

transversa

não

familiar
outro

sim

nenhum

BCF/dips

TRABALHO
DE PARTO

detalhes
no partograma

não sim

INÍCIO

A B O R TO

DATA DE ENTRADA

deitada

EPISIOTOMIA

POSIÇÃO PARTO
sentada
de
cócoras

ignora
momento
não LACERAÇÃO
Grau (1 a 4)

sim
não

min

OCITÓCICOS

pré-parto
não sim

dia

mês

PLACENTA

ano

não sim
pos-parto
não sim completa
retida

MULTIPLO ordem TERMINAÇÃO
espont.
não sim

cesárea

fórceps

vácuo

LIGADURA
PRECOCE
CORDÃO
não

sim

INDICAÇÃO PRINCIPAL DE
outra INDUÇÃO OU PARTO OPERATÓRIO

INDUC.

anest.
ocitócicos antibiot. analgesia anest.
anest. transfusão outros não sim
reg.
local
geral
em TP
não
não
não
não
não
não
não
especificar
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
ATENDEU médico

enf.
obst.

enf.

PARTO
NEONATO

OPER.

código

hora

VIVO
parto

MEDICAÇÃO
RECEBIDA

NASCIMIENTO

MORTO
préparto

código

medic 1

auxil. estud. empir. outro

medic 2

nome

ED
AJ

Este setor está previsto para serem registrados os dados relevantes do
trabalho de parto, do parto e do aborto.
PARTO
Marcar o espaço respectivo conforme for caso de parto ou de aborto.
Em caso de aborto (vide seção Aborto, pag. 54) deverão ser substituídas
as seguintes seções: parto, doenças maternas, recém-nascido,
puerpério, alta do recém-nascido, alta materna, e anticoncepção
da HCP, pelo formulário complementar (adesivo) para mulheres em
situação de aborto
DATA DA ADMISSÃO
É a data correspondente à entrada da gestante na maternidade ou no
hospital. Será registrada em dia-mês-ano.
CADERNETA
Refere-se ao caso de a gestante apresentar ou não a Caderneta
Perinatal no momento da hospitalização para o parto ou aborto. Marcar
SIM/NÃO, de acordo com o caso correspondente.
CONSULTAS PRÉ-NATAIS TOTAL
Caso seja apresentada a caderneta perinatal, contar o número total de
consultas pré-natais e registrar na HCP. Se não apresentar a caderneta
perinatal, perguntar: Alguma vez foi feito o controle prá-natal?
Sendo negativa a resposta, registrar 00. Caso seja afirmativa,
continuar: Quantos controles pré-natais foram feitos? E registrar o
dado fornecido.
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HOSPITALIZAÇÃO NA GRAVIDEZ
Refere-se a hospitalizações ocorridas por razões externas ao parto.
Caso tenha havido hospitalizações durante a gravidez será marcado o
círculo amarelo que indica SIM. Também deverá ser registrado, nesse
caso, o número total de dias de hospitalização (da única internação ou
da soma de dias de todas as internações).
CORTICÓIDES PRÉ-NATAIS
A inclusão da variável corticóides, além de se fundamentar em sua
efetividade comprovada, visa também ser um lembrete para aumentar
seu uso por parte dos profissionais, sendo ainda um indicador que
permite monitorizar a qualidade do atendimento pré-natal.
Lembrar interrogar todas as gestantes no momento do parto.
Registrar na HCP as seguintes informações:
• Completo: Se a gestante recebeu duas doses de 12 mg de
betametasona por via intramuscular administradas a cada 24
horas;
• ou quatro doses de 6 mg de dexametasona por via intramuscular
administradas a cada 12 horas.
• Incompleto: qualquer variação para menos em relação ao esquema
descrito.
• Nenhuma: Não recebeu nenhuma dose de corticóide.
• n/c= não corresponde. Quando sua administração não é indicada.
• Semana de início: Registrar as semanas de gestação no momento
de ser administrada a primeira dose.
INÍCIO
Refere-se ao início do trabalho de parto. Este pode ser, inicialmente,
espontâneo ou induzido. Marcar conforme o que for.
Note-se que existe um espaço para as mulheres que não iniciaram o
trabalho de parto e foram submetidas a uma cesariana. Neste caso,
deve ser registrada cesariana opcional.
ROTURA DE MEMBRANAS PRÉ-PARTO
É identificada pela perda de líquido amniótico antes do início do trabalho
de parto, independentemente da idade gestacional.
Caso seja confirmada ruptura de membranas antes do início do trabalho
de parto, registrar o momento aproximado em que tenha começado
a perda de líquido amniótico (data/hora/min.). Marcar os espaços de
amarelo no caso de a perda ter começado antes das 37 semanas e se o
tempo de perda for maior ou igual a 18 horas, acompanhada de febre
(Temp > 38°C).
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IDADE GESTACIONAL NO PARTO
Registrar a idade gestacional no momento do parto, em semanas
completas e dias e marcar se o cálculo foi baseado na DUM e/ou na
ultra-sonografia.
APRESENTAÇÃO / SITUAÇÃO
Refere-se ao tipo de apresentação, “cefálica”, “pélvica” ou “oblíqua”
diagnosticada no momento do início do trabalho de parto. Será
marcado o círculo correspondente.
TAMANHO FETAL CORRESPONDENTE
Refere-se à correspondência entre o tamanho fetal estimado por
procedimentos clínicos e as semanas de idade gestacional. Marcar
SIM ou NÃO de acordo com o caso.
ACOMPANHANTE
(APOIO CONTÍNUO DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O PARTO)
A HCP incorporou esta variável baseada, em primeiro lugar, no direito
que toda a mulher gestante possui de permanecer acompanhada
por quem ela quiser e, em segundo lugar, porque existem evidências
científicas que indicam melhores resultados clínicos nas mulheres
que, efetivamente, possuem acompanhamento.
Será registrada a presença durante o trabalho de parto (TDP) e/ou
parto (P) de uma pessoa (parente, amigo ou pessoal da saúde) que
oferece apoio emocional, informações, ânimo e conforto, de forma
contínua e individualizada à gestante.
Não deve ser considerado “acompanhante” o pessoal da área de saúde
que esteve presente realizando exclusivamente avaliação clínica ou
administrando tratamentos.
Registrar na HCP quem dá apoio como acompanhante, assim como
em que período é oferecido o apoio. As opções são: parceiro, parente,
outros (incluindo o pessoal da área de saúde) e nenhum. Os períodos
são: acompanhante presente durante o trabalho de parto (TDP) e/ou
no parto (P).
TRABALHO DE PARTO
DETALHES EM PARTOGRAMA
Será registrado SIM, quando for usado o partograma com curvas
de alerta do CLAP/SMR ou outro partograma. Caso contrário, será
marcado NÃO.
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PARTOGRAMA
O CLAP/SMR projetou um partograma com curvas de alertas para
facilitar a vigilância do trabalho de parto. Este partograma incorpora
curvas diferentes, considerando as principais variáveis que influenciam
na duração do parto: paridade, estado de membranas ovulares e posição
da gestante durante o trabalho de parto (vide páginas 16 e 17).
Caso não seja usado o partograma, a HCP inclui espaço para registrar
os seguintes dados relacionados à evolução do trabalho de parto:
1. Hora e minutos da avaliação (hora, min)
2. Posição da gestante no momento da avaliação (caminhando,
decúbito dorsal [DD], decúbito lateral esquerdo [DLE], entre outras)
3. Pressão arterial (PA) em mm de Hg.
4. Pulso em batimentos por minuto.
5. Contrações uterinas em 10 minutos (contr/10)
6. Dilatação cervical em centímetros.
7. Altura da apresentação (altura apresent.), refere-se aos planos de
Hodge ou estações de DeLee.
8. Variedade de posições (variedade posiç.). Refere-se à variedade
de posições conforme definições obstétricas clássicas. Por
exemplo, OIIA, OIDA.
9. Presença ou não de mecônio (mecônio). Havendo mecônio marcar
o triângulo amarelo respectivo.
10. Freqüência cardíaca fetal (FCF) em batimentos por minuto e
presença de dips (desacelerações da FCF), que serão registrados
no triângulo amarelo correspondente.
A HCP possui espaço para 5 avaliações. Sendo realizadas mais
avaliações, recomenda-se utilizar uma planilha de registro adicional.
NASCIMENTO
Refere-se ao estado vital do recém-nascido no momento do parto.
Registrar de acordo com o caso:
A definição de nascido vivo e morto encontra-se na seção
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS.
Morto pré-parto: Será marcado quando a morte ocorrer antes
do início do trabalho de parto. Define-se como trabalho de parto o
conjunto de fenômenos fisiológicos que têm a finalidade de expulsar
um recém-nascido viável e é identificado através de uma dilatação
cervical de 2 ou mais centímetros e de contrações com uma
freqüência de 3 ou mais em 10 minutos, por mais de uma hora.
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Morto Parto: morte que ocorreu durante o trabalho de parto
(período de dilatação ou de expulsão).
Morto Ignora momento: Caso não seja possível precisar o
momento em que ocorreu a morte.
DATA E HORA DO NASCIMENTO
Marcar a hora e os minutos do nascimento, bem como dia, mês e ano.
MÚLTIPLO (NASCIMENTO MÚLTIPLO)
Registrar caso o nascimento corresponda a um nascimento múltiplo
(NÃO/ SIM). Se for múltiplo, anotar a ordem do nascimento no espaço
correspondente.
Em casos de nascimentos múltiplos deve ser preenchida uma HCP
individual para cada recém-nascido. O primeiro terá a Ordem=1, o
segundo será Ordem=2, e assim por diante. Os dados relacionados
à mãe serão comuns, porém, deve-se tomar cuidado especial para
registrar os dados individuais de cada recém-nascido.
TERMINAÇÃO
Registrar se a terminação do parto foi: espontânea, cesariana, fórceps,
vácuo ou outra.
INDICAÇÃO PRINCIPAL DE INDUÇÃO OU PARTO OPERATÓRIO
Será registrada a causa ou as causas pelas quais se indicou indução,
cesariana, fórceps ou vácuo.
A HCP possui um espaço para a descrição completa dessa indicação
e, além disso, oferece espaços para anotar os códigos das principais
indicações, os quais se encontram resumidos no verso.
POSIÇÃO PARTO
Indicar a posição da paciente durante o período de expulsão: sentada,
deitada ou de cócoras.
EPISOTOMIA
Registrar se foi realizada episiotomia (SIM/NÃO)
LACERAÇÃO (Grau 1 a 4)
Caso ocorra laceração dos tecidos durante o parto, marcar no espaço
correspondente. Registrar o grau respectivo (1 a 4) no triângulo
correspondente.
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OCITÓCICOS
Registrar se foram utilizados ocitócicos previamente ao momento de
dar à luz (prévio dar à luz) ou posteriormente ao mesmo (após dar à
luz). O momento prévio a dar à luz inclui o uso de ocitócicos antes da
expulsão da placenta. O posterior inclui o uso de ocitócicos após a
saída da placenta.
Nesta variável não está incluso o uso de ocitócicos para a indução ou
estimulação das contrações uterinas. Tal dado deve ser registrado na
variável “Medicação recebida’.
PLACENTA
Refere-se a se a placenta foi expulsa completamente (SIM/NÃO) ou
se ficou retida (SIM/NÃO)
LIGADURA DEL CORDÓN
Registrar ‘SIM’ quando a ligação ocorreu enquanto o cordão estava
túrgido e pulsando do lado placentário. Marcar ‘NÃO’ se a ligação não
foi precoce.
MEDICAÇÃO RECEBIDA
Refere-se à medicação administrada durante o trabalho de parto ou
o parto. A lista inclui:
• Ocitócicos em trabalho de parto (ocitócicos em TDP)
• Antibióticos (antibiot)
• Analgesia, referente ao uso de analgésicos intravenosos.
• Anestesia local (anest, local), corresponde à infiltração do períneo
com anestésicos locais.
• Anestesia local (anest, local.), inclui a analgesia peridural,
raquídea e mista.
• Anestesia geral (anest. geral)
• Transfusão, referente ao sangue inteiro ou hemoderivados
(glóbulos, plaquetas, plasma).
• Outros – Especificar o nome e codificar fazendo uso dos códigos
impressos no verso da HCP
Marcar (SIM/NÃO) de acordo com o caso. Não inclui a administração
de ocitocina no momento de dar à luz, como descrito anteriormente.
ATENDEU
Refere-se ao tipo de profissional que atendeu a mãe (PARTO). Marcar
no espaço correspondente (médico, enfermeira obstétrica, enfermeira,
auxiliar, estudante, empírica, outro) e, a seguir, anotar o nome, iniciais
o código).
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não sim

infec. ovular
infec. urinária
ameaça
parto prem

eclâmpsia
cardiopatia
nefropatia
diabetes

I

II

G

R.C.I.U.
ruptura prem.
membranas
anemia
outra cond.
severa

não sim

HEMORRAGIA

hiper. pré
existente
hiper. induzida
p/gravidez
pré-eclâmpsia

nenhuma

D O E N ÇA S

1 ou mais

Seção:
DOENÇAS (PATOLOGIAS MATERNAS)
1º trim.

não sim

código

2º trim.
3º trim.

pós-parto

infeção
puerperal

notas

Nesta seção da HCP serão registradas todas as patologias ocorridas
na gravidez, no parto ou no puerpério. Recomenda-se o preenchimento
conforme forem sendo feitos os diagnósticos. Assim, as complicações que
tenham surgido durante a gravidez estarão registradas no momento do
parto e as que ocorrerem no parto estarão já registradas no momento da
saída, onde será feita a revisão e a anotação de quaisquer complicações
detectadas no puerpério.
Na última coluna desta tabela existem três conjuntos de retângulos que
permitem o registro de até 3 códigos de outras patologias maternas.
Caso o diagnóstico não esteja na lista de patologias, o código respectivo
deverá ser procurado no verso da HCP. Se a patologia não estiver
codificada no verso, sugere-se que o código seja obtido na relação do
CID 10 (Patologia da gravidez, do parto e do puerpério). Tomar nota
de que neste espaço existem duas variáveis resumo: ‘Nenhuma’
(sendo preenchida na saída materna caso não tenha ocorrido nenhuma
patologia durante a gravidez, o parto e o puerpério) e ‘1 ou mais’, que
deve ser marcada assim que uma complicação é detectada, antes ou
após a saída. Deve-se levar em consideração que, no caso do retorno
de uma mulher, deverá ser marcada esta opção e registrada na HCP a
patologia pela qual ocorre o retorno.
Esta seção deve ser cuidadosamente revisada no momento da alta para
garantir que todas as complicações tenham sido incluídas.
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RECÉM NASCIDO

g

menor

código

maior

DUM

cm

ALTURA

,

4000g

ECO
ESTIMADA

APGAR
(min)

PESO
I.G.
adeq.
peq.
gde.

1°
5°

estimulac.
aspiração
máscara
oxígênio
massagem
tubo

TRIAGEM NEONATAL
VDRL

código

não

P. CEFÁLICO cm IDADE GESTACIONAL
sem.
dias

1 ou mais

<2500 g

MALFORMAÇÕES
CONGÉNITAS

PA T O L O G I A S

não
definido

PESO AO NASCER

nenhuma

SEXO
f m

REANIMAÇÃO

Seção: RECÉM-NASCIDO

não foi
feito

Tto.

sim

não sim

MORRE na
SALA de PARTO
não

sim

ENCAMINHADO

aloj. neona outro
conj. tolog. hosp.

Toxo
TSH Hbpatía Bilirrub IgM

não
n/c

Mecônio
1er día

não sim

foi
s/d não
feito

Em caso de Morte Fetal, registrar Sexo, Más formações, Peso e Estatura
ao nascer, Idade e marcar Nascimento: Morto – Pré-parto ou Parto
(conforme for o caso) e a Idade Gestacional no momento do parto.
Registrar também Apgar 1er min 00 5to min 00.
SEXO
Marcar o espaço correspondente (Feminino, Masculino ou Não definido)
PESO AO NASCER
Registrar o peso ao nascer em gramas. Marcar o espaço amarelo se
o peso for <2500 g ou se for ≥4000 g.
PERÍMETRO CEFÁLICO (P. CEFÁLICO)
Registrar a medida do perímetro cefálico em centímetros.
LONGITUD
Registrar la longitud del recién nacido en centímetros con un decimal.
IDADE GESTACIONAL
Registrar a idade gestacional em semanas completas e dias, também
registrar se foi calculada a partir da DUM ou por ultra-sonografia. Se
não se dispuser de IG, poderá ser utilizada a medição do perímetro
cefálico do recém-nascido; neste caso será marcado o círculo amarelo
que diz ‘Estimativo’.
PESO PARA IDADE GESTACIONAL (PESO IG)
Refere-se ao peso do recém-nascido em relação a sua idade
gestacional, sendo utilizado um padrão de referência da distribuição
de peso nas diferentes idades gestacionais. De acordo com a posição
ocupada neste gráfico, o recém-nascido poderá ser catalogado como:
“adequado”, “pequeno” ou “grande” para a idade gestacional.
APGAR (min)
Registrar a pontuação de Apgar no 1º e no 5º minuto de vida.
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REANIMAÇÃO
Neste espaça, a HCP inclui a lista de procedimentos que podem ser
utilizados durante a recepção/reanimação do recém-nascido. Esta lista
apresenta:
• Estimulação (estimul.).
• Aspiração de boca e nariz.
• Máscara.
• Oxigênio.
• Massagem cardíaca (massagem)
• Intubação endotraqueal (tubo)
Marcar todos os procedimentos realizados conforme o caso.
FALECE NO LUGAR DO PARTO
A HCP possibilita o registro do estado do neonato nascido vivo durante
sua estadia na sala de partos. Marcar SIM quando o neonato nasceu
vivo mas faleceu na sala de partos; caso contrário, marcar NÃO.
ENCAMINHADO
Refere-se ao destino do recém-nascido assim que é recebido na sala
de partos. As possibilidades que constam da HCP são:
• Enviado a alojamento conjunto (aloj. Conj.)
• Enviado à unidade de neonatologia, seja intensiva ou
intermediária
• Encaminhado a outro estabelecimento
Marcar conforme for o caso.
ATENDEU
Refere-se ao tipo de profissional que atendeu o recém-nascido
(NEONATO). Marcar o espaço correspondente (médico, enfermeira
obstétrica, enfermeira, auxiliar, estudante, empírica, outro) e, a seguir,
anotar o nome, iniciais o código.
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS
A HCP possui um espaço para indicar a presença ou a ausência
de defeitos congênitos. Em caso de existir, ver o verso da HCP
para identificar o código correspondente à malformação congênita
detectada. Marcar nos círculos amarelos se for caso de malformação
congênita maior ou menor. Entende-se que a malformação é aquela
capaz de gerar a perda da função do órgão afetado, por exemplo,
agenesia do polegar. As malformações menores, ao não provocarem
a perda da função, costumam ser maiormente estéticas (por exemplo;
papiloma pré-auricular).
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DOENÇAS
Esta seção é para registrar outras doenças diferentes dos defeitos
congênitos. Consultar o verso da HCP (Patologia Neonatal), para
identificar o código correspondente.
A HCP inclui espaço para registrar até 03 códigos e, ao lado, proporciona
espaço para escrever o detalhe do diagnóstico. Tomar nota de que,
existem ainda, duas variáveis de resumo: ‘Nenhuma’ (se não houve
patologias no recém-nascido desde o nascimento até ser dada a alta)
ou ‘1 ou mais’ em caso contrário .
TRIAGEM NEONATAL
A principal justificativa para a existência da triagem neonatal é a
prevenção de dano severo mediante o início de um tratamento
oportuno.
A HCP inclui os seguintes testes de triagem:
VDRL (sífilis)
Marcar como negativo ou positivo, de acordo com o resultado do VDRL
no sangue do cordão umbilical antes ou após da alta neonatal. Anotar
não foi realizado quando corresponda.
Se o resultado do VDRL foi positivo e o tratamento foi indicado, marcar
SIM quando o tratamento foi realizado NÃO quando o tratamento não
foi feito, N / C não corresponde, se o tratamento não foi indicado, e S /
D quando se desconhece se o tratamento indicado foi realizado.
TSH (hipotireoidismo)
Marcar “não foi realizado” quando na alta hospitalar se comprova
que o exame não foi realizado. Quando o exame foi realizado marcase positivo se o valor excede o intervalo normal para o laboratório e
negativo quando o valor de TSH é normal.
Hemoglobinopatias (Anemia Falciforme)
De acordo com as regras locais esta triagem pode ser universal ou
orientada para as pessoas afro descedentes. Recomenda-se que seja
universal, quando a população de risco for superior a 15%. Marcar
“não foi realizado” quando o exame para Hemoglobinopatias não foi
realizado antes da alta. Quando o exame foi realizado o resultado é
registrado positivo ou negativo, conforme corresponda.
Bilirrubina
É uma triagem seletiva nos recém-nascidos saudáveis que
desenvolvem icterícia moderada a grave, após o primeiro dia de vida. A
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determinação quantitativa de bilirrubina permite identificar as crianças
que se encontram com risco de apresentar valores elevados e iniciar
o tratamento adequado. Marcar “não foi realizado” quando o recémnascido apresenta icterícia, mas não foi feita a sua determinação
quantitativa. O resultado do exame com valores que não revelam risco
será marcado como negativo, e se o resultado apresentar valores
elevados para a idade em horas será sinalizado como positivo.
Toxoplasmose Neonatal (Toxo IgM)
A triagem neonatal da toxoplasmose no cordão umbilical é solicitada
de acordo com as normas locais. Se não foi realizada marcar “não
foi realizado” . Se o teste foi realizado é registrado como negativo ou
positivo de acordo com o resultado.
MECÔNIO
Registrar nesta tabela se o neonato expulsou mecônio no primeiro dia
de vida. Marcar (SIM/NÃO) conforme o caso.
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Seção: PUERPÉRIO

CONTROLE DO PUERPÉRIO
Este setor destina-se ao registro dos controles do puerpério
• Dia, hora: no momento do exame puerperal.
• Temperatura (T°C): temperatura no momento do exame em
centígrados com uma casa decimal (ex.: 36,4)
• Pulso. Número de batimentos por minuto
• Pressão arterial (PA): em mm de Hg.
• Involução uterina (invol. uter): Refere-se a existência ou
inexistência do sinal do globo de segurança de Pinnard e o grau
de involução do útero contraído (cont), flácido (flac), ou outra
característica de acordo com o local de registro.
• Lóquios: segundo suas características, odor, quantidade,
presença de coágulos, etc.
ANTI-RUBÉOLA PÓS-PARTO
Refere-se a se há necessidade de administração da vacina anti-rubéola
no pós-parto em mulheres com história que não tenham sido imunizados
anteriormente. Essa medida preventiva visa beneficiar a gravidez
seguinte.
Marcar “não é necessário” se a paciente possui a vacina dentro da validade
e, portanto, não tenha sido necessário vaciná-la. Marcar (SIM) quando a
mulher devia ser vacinada e a vacina é dada no momento da alta; será
marcado (NÃO) quando uma mulher devia ser vacinada mas recebe alta
sem que a vacina seja dada.
GAMAGLOBULINA ANTES DEL ALTA (gGLOBULINA)
Quando uma mulher é Rh negativo e não está imunizada (não tem
anticorpos Anti D) e seu recém-nascido é Rh positivo, a mulher
deve receber gamaglobulina hiperimune anti-D, 72 horas antes do
nascimentoo. Marcar (SIM) se a mulher for Rh negativo não imunizada
e recebeu gamaglobulina D. Marcar (NÃO) caso seja Rh negativa não
imunizada que não recebeu gamaglobulina Anti D. No caso das mulheres
Rh positivo ou Rh negativo imunizada deve ser registrado (N / C) não
corresponde.
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Seção: ALTA DO RECÉM-NASCIDO
A LTA R N

vivo

dia

ano

mês

encami
nhado

morto
hora

min

morreu
durante o
transporte
ou no lugar
tranferido

não sim

IDADE
dias completos
<1 día

ALIMENTO Decúbito
dorsal não
ALTA
aleit.
BCG não
excl.
parcial

Id.
RN
Nome Recem Nascido

lugar

sim
sim

PESO NA ALTA

artificial

Responsável

g

Em todos os casos em que o recém-nascido é encaminhado a outro serviço
ou instituição diferente da maternidade onde foi preenchida a HCP, deverão
ser estabelecidos procedimentos necessários para se ter conhecimento em
relação à evolução do neonato. Em especial, a HCP, deve ficar disponível
até a alta definitiva do recém-nascido, para ser registrado, na própria
história, o estado (vivo ou falece), o peso e a data da alta.
SAÍDA RN deve ser preenchida em todos os casos em que o nascimento
tenha sido uma criança viva. Não deve ser preenchida em caso de aborto
ou de nascido morto.
• Se a criança nasceu viva e continua viva no momento da alta, a
SAÍDA RN deverá incluir a data e a hora da alta. Além de dever
ser marcado o círculo ‘vivo’
•
Se a criança nasceu viva mas por alguma complicação é
necessário que seja transladada a outro estabelecimento, a
SAÍDA RN deverá incluir a data e a hora da transferência. Além
disso, deverá ser marcado o círculo ‘translado’ e anotado o
código que identifica o lugar
• Se a criança nasceu viva e morreu, a SAÍDA RN deverá incluir
a data e a hora do falecimento, além de ser marcado o círculo
‘falece’. Se o falecimento ocorre fora do lugar de nascimento,
deve figurar claramente o código do outro estabelecimento.
Em caso de ABORTO e de MORTE FETAL, esta seção fica em branco.
Para o caso dos translados ou encaminhamentos, a HCP inclui os
seguintes dados:
• Falece durante ou em algum lugar do translado: Marcar conforme
for o caso (SIM/NÃO)
IDADE NA SAÍDA EM DIAS COMPLETOS (vivo ou morto).
Se for nas primeiras 24 horas registrar 00 e marcar o círculo “< 1 dia”.
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ALIMENTO NA ALTA
Indicar o tipo de alimentação que a criança recebeu durante a
estadia na instituição:
• Aleitamento materno exclusivo (aleit. excl.): Recebeu somente
leite materno e nenhum outro líquido ou leite artificial.
• Aleitamento não exclusivo (parcial): recebeu leite materno e
também, líquidos ou leite artificial.
• Leite artificial
DECÚBITO DORSAL
Refere-se a se a mãe recebeu informações sobre os benefícios de
colocar o recém-nascido deitado de costas quando fica no berço.
Marcar se a mãe recebeu esta indicação (SIM/NÃO)
BCG
Marcar (SIM/NÃO) se o neonato recebeu ou não a vacina BCG antes
de ser dada a alta.
PESO NA SAÍDA
Anotar o peso do recém-nascido, em gramas, no momento da alta da
instituição.
CERTIFICADO DE NASCIDO VIVO
Este espaço é para o registro do número de certificado de nascido
vivo fornecido.
NÚMERO DE HISTÓRIA CLÍNICA DO RECÉM-NASCIDOO
Este espaço é para o registro do número de história clínica fornecido
pelo estabelecimento.
NOME DO RECÉM-NASCIDO
Anotar o nome completo do recém-nascido. Caso o nome ainda
não tenha sido escolhido pelos pais, registrar, pelo menos, os
sobrenomes
RESPONSÁVEL
Deve-se registrar o nome do profissional que assinará como
responsável da alta do RN.
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Seção: SAÍDA MATERNA
ALTA MATERNA encaminhada lugar
dia

mês

Responsável

ano

morreu
durante o
viva morta transporte não sim
ou no lugar
tranferida

dias completos
desde o parto

Em todos os casos em que a mulher é encaminhada a outro serviço ou
a uma instituição diferente da maternidade onde foi preenchida a HCP,
deverão ser estabelecidos os procedimentos necessários para se ter
conhecimento sobre a evolução de sua saúde. A HCP, em especial, deve
ficar disponível até a data da alta definitiva da mulher, para que sejam
registrados na própria história seu estado (viva ou falece) e a data da
alta.
SAÍDA MATERNA se refere ao estado no momento da alta (viva ou
falece).
• Se a mãe está viva no momento da alta, a SAÍDA MATERNA deve
incluir a data e a hora da alta. Além disso, deverá ser marcado o
círculo ‘viva’
• Se a mãe apresentou alguma complicação e é necessário que
seja encaminhada a outro estabelecimento, a SAÍDA MATERNA
deve incluir a data e a hora da transferência. Além disso, deverá
ser marcado o círculo ‘translado’ e ser anotado o código que
identifica o lugar do translado.
• Se a mãe faleceu no estabelecimento onde ocorreu o parto, a
SAÍDA MATERNA deve incluir a data e a hora do falecimento.
Além disso, deverá ser marcado o círculo ‘falece’
Para o caso dos translados ou encaminhamentos, a HCP inclui os
seguintes dados:
• Falece durante ou no lugar do translado: Marcar conforme for o
caso
• Idade em dias completos em que ocorreu o falecimento.
DIAS COMPLETOS DESDE O PARTO:
• Registrar días completos desde el parto al egreso.
RESPONSÁVEL
Deve-se registrar o nome e o número de identificação do profissional
que assinará como responsável da alta.
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Seção: ANTICONCEPÇÃO
CONTRACEPÇÃO
ORIENTAÇÃO

não sim

MÉTODO ESCOLHIDO
ligadura
DIU póstubária
evento
DIU
natural
barreira

outro

hormonal

nenhum

ORIENTAÇÃO
Marcar (SIM/NÃO) se a mulher recebeu aconselhamento sobre
anticoncepção antes de receber alta. Esse dado deve ser preenchido
em todos os casos de mulheres que tenham tido um parto ou um
aborto.
MÉTODO ESCOLHIDO
Marcar o método escolhido pela mulher após o aconselhamento. Esta
relação inclui:
• DIU Pós evento obstétrico (pós-parto ou pós-aborto). Marcar esta
opção significa que foi colocado o DIU antes der dada a alta.
• DIU esta opção indica que a mulher escolheu este método, mas
a colocação será feita em outro momento após ser dada a alta.
• Barreira: preservativo masculino, preservativo feminino,
diafragma, capuz cervical.
• Hormonal: oral (pílulas), transdérmico (implante, anel vaginal),
• implante subdérmico ou injetável.
• Ligadura Tubária
• Natural: método de dia fixo, método de amenorréia por aleitamento,
abstinência periódica, ritmo, Billings, entre outros.
• Outro
• Nenhum: Marcar esta opção significa que a mulher ainda não
escolheu nenhum método.
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Seção: ABORTO
A seção aborto foi projetada para registrar os dados relevantes da atenção
prestada a mulheres em situação de aborto. As variáveis consideradas
foram testadas extensivamente e cuidadosamente selecionadas seguindo
os padrões do CLAP no monitoramento dos sistemas de saúde.
Nos casos de aborto devem-se substituir as seções parto, doenças
maternas, recém nascido, puerpério, alta do recém nascido, saída
materna e anticoncepção da HCP pelo formulário complementar para
mulheres em situação de aborto.

I

não sim OBSTETRICOS

nefropatia

pre-eclâmpsia
eclâmpsia

violência

n/c

<2500g

normal

≥4000g

Antecedente
gemelares

outra cond.
médica severa

DPP DUM

PESO ANTERIOR ALTURA (cm)

1

Kg

m ês

ano

dia

m ês

ano

Rh

sem.

<20

+

sim

não foi
feito

≥ 30

sem

PA

peso

N°
Identidade

sim

FINAL GRAVIDEZ ANTERIOR

vivem

nascidos vivos

dia

partos

mortos
.
1° sem.

m ês

ano

nascidos
mortos

cesáreas

GRAVIDEZ PLANEJADA não

HIV

prévia

Hb <20 sem

<20 sem
não sim

Fe

,

não

sim

sim

vigente não

EX. NORMAL

sim

DOSE 1
mês
gestação

não

ODONT.
MAMAS

2

a

a

,

s/d n/c

s/d

g

<11.0 g/dl

não sim s/d n/c

<20
sem
≥ 20 sem ESTREPTOPREPARA- ORIENTAÇÃO
não sim
ÇÃO PARA ALEITAMENTO ≥20
COCO B
solici
MATERNO sem
≥105 mg/dl tou
35-37 semanas O PARTO
s/d
rece
não
sim
não
sim
não foi
beu
feito
altura apresen BCF movim. protei
sinais de alarme, exames, tratamentos
uterina tação (bat/min) fetais núria

s/d

n/c

não sim
s/d

n/c

Iniciais do próxima consulta
Profissional
mês

dia

CORTICÓIDES
INÍCIO RUPTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO IDADE GEST. APRESENTAÇÃO TAMANHO ACOMPANHANTE
HOSPITALIZ.
no parto
PRENATAL
na
FETAL
SITUAÇÃO
P
TP
espontâneo
<37 sem
dia
mês
año
não
CONSULTAS GRAVIDEZ
ADEQUADO
semanas dias
parceiro
completo
≥18 hs.
PRÉcefálica
não
sim
não
induzido
NATAIS
sim
incompl.
familiar
temp. ≥38ºC
ACOMPANHANTE
IDADE
HOSPITALIZAÇÃO
hora
min
PROCEDÊNCIA
pessoal
A D MIS Stotal
Ã O P OR Adias
B OR TO
semana
pélvica
nenhum
por DUM
outro
do início
NA
GRAVIDEZ
por DUM por Eco. TRANSLADO DE sim
ces. prog. GESTACIONAL
público
DATA DE ENTRADA
não
sim
transversa
n/c
nenhum
OUTRO
SERVIÇO

ano

mês

ano

PRÉPROCEDIMENTO

var.
posic.

altura
apres.

pulso cont./10’ dilatação

PA

por USG
BCF/dips

mecônio

SINAIS
VITAIS

não sim não

hiper. pré
existentenenhum
parente
hiper. induzida
p/gravidez HIV
SIFILIS
TRATAMENTO
pré-eclâmpsia

DIAGNÓS
TICO

não rea
lizado

PRESSÃO ARTERIAL

não

n/a

bpm

cônjuge/ outro
companheiro

LEU
CÓCI
TOS

sim

Parceiro

nãoeclâmpsia
sim n/a

sim
s/d

infec. ovular

não sim

qual?

infec. urinária
SINTOMA
ameaça
TOLOGIA
parto prem
dias

nefropatia

TEMPO DE
1º trim.
TRANSLADO

2º trim.
CONDIÇÕES
NA ADMISSÃO

horas

R.C.I.U.
ruptura prem.
membranas
desde
o início
anemia

cardiopatia

não sim

HEMORRAGIA

dia
posição
da mãe

código

detalhes
no partograma

TRABALHO
DE PARTO

sim

min

1 ou mais

não

hora

D O E N ÇA S

( não indicando necessariamente risco ou práticas inadequadas)

mês

CARTÃO
não sim

Tto.
parceiro
não sim

não sim s/d n/c

s/d n/c

sim

A B O R TO

DATA DE ENTRADA
dia

não

SÍFILIS - Diagnóstico e Tratamento
Teste
Tratamento
não treponémico
treponémico

Hb ≥ 20 sem

Folatos

g não

<11.0 g/dl

ANTITETÂNICA

não sabe

gravidez

Fe/FOLATOS
indicados

não barreira DIU hormo emer natural
nal gência
usava

ANTIRUBEOLA

ÁLCOOL VIOLÊNCIA
não sim não sim

sim

FALHA NA CONTRACEPÇÃO

,
,
,
,
,

PA R TO

3º trim.genital
infecção
infecção pélvica

não

Ambulância,
estab/emerg
Não sabido

dias

horas

código

minutos

DIAGNÓSTICO PRÉVIO
Estado do aborto atual
não se sabe

pós-parto

não se aplica

sepse
infeção
hemorragia
puerperal
excessiva
notas
choque
hipovolêmico
perfuração
INDUC.
uterina/laceração

gravidez
fracas
sado mola não viável

I II
G
do 1º sintoma
outra cond.
diabetes
severa
SANGRAMENTO
falha
não
ULTRA
EXAMEMULTIPLO
GINECOLÓGICO
terap. especif outro
ordem TERMINAÇÃO
INDICAÇÃO PRINCIPAL DE
OPER.
SONOGRAFIA
mês
ano
normal
Di
âmetroINDUÇÃO OU PARTO OPERATÓRIO
espont.
cesárea
ÚTERO
POR
EXAME
BIMANUAL
não
sim
não
outra
MORTO
longitudinal
ignora
sim
não
visceromeg
préparto
parto CONSCIENCIA
fórceps
vácuo
normal
momento
Posição
Colo
sim
sim
não
fechado
não
código
Tamanho
anest.
anest.
rebote
ocitócicos
transfusão
não
a
nest.
sim
LIGADURA
PLACENTA
LACERAÇÃO pálida
OCITÓCICOS
lúcida
outros outro
POSIÇÃO PARTO
antibiot. analgesia
reg.
geral
não sim PRECOCE
Diagnóstico
em TP
medic 1 medic
2
Tamanholocal
Grau (1 a 4) pré-parto pos-parto
sentada
prévio
distendido
sonolenta
deitada
equimose
CORDÃO
não não nãonão não do útero
não
não
não DOR não
especificar
não sim não sim completa
não
sim
meio
pontuação
sim
não
de
sinais perit
excitada
petequias
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim não sim
não
RESPONSÁVEL
retida
cócoras
não
silêncio
sim
sim
sim
comatosa P. CEFÁLICO
icterícia
sim enf. enf. auxil. estud. empir. outro
não
sim
abdominal
nome
médico
cm
mm
APGAR
PESO
ATENDEU
IDADE GESTACIONAL
RECÉM NASCIDO
MORRE na
obst.
estimulac.
sem.
dias
(min)
I.G.
SALA de PARTO
anest. trans
sada
MATURAÇÃO
ESVAZIAMENTO não sim
PARTO
SEXO PESO AO NASCER
exame
DUM
TRATAMENTO/PROCEDIMENTO CERVICAL
geral fusão
ção
aspiração
adeq.
UTERINO
AMIU
1°
f m
partos NEONATO
sim
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
máscara
DATA DO PROCEDIMENTO
não sim
cm
ALTURA
ECO
proced
AEIU
peq.
dia g mês
ano
hora
min
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
ENCAMINHADO
oxígênio
sala
de
PUERPERIO
não
aloj. neona
EUI
5°
outro
ESTIMADA
cirurgia
definido
gde.
massagem
,
≥4000g
<2500 g
conj. tolog.
hosp.
outra
PONTUAÇAO DE DOR
pulso invol. uter. lóquios
TºC
PA
outro dia não hora
tubo
MALFORMAÇÕES
TRIAGEM NEONATAL
sim
CONGÉNITAS
ACHADOS
Tto.
VDRL
Toxo Mecônio
1er día
menor
não
TAMANHO GEST Histerometria ANEXOS
TSH Hbpatía Bilirrub IgM
sim
laceração
laceração
ANATOMIA
Complicações Cirúrgicas: sangramento
não sim
escassos
UTERINO
NORMAIS
excessivo
cerv./vag
uter./intest
não
não
maior
intra-operatórias
PATOLÓGICA
não
outra
sim
não
sim
sim

PELE E
hora
min
MUCOSAS

dia

código

EXAME

VIVO CLÍNICO

MEDICAÇÃO
RECEBIDA

MEDICAMENTOS
RECEBIDOS

REANIMAÇÃO

,

sim
não
n/c
CONTRACEPÇÃO
não
? globulina
sim
reação
parada
Antirubeola
não foi
não foi não
convulsão
RESPONSÁVEL
adversa
cardíaca
não sim
pos-parto não sim n/c anti D
Sutura não feitoHisterec não s/d feito
Tto
não sim n/c
Complicações
ORIENTAÇÃO
sepse sim
tomia sim
lac. Cerv./vag. sim
intra-operatórias outra
morreu
ALIMENTO Decúbito
IDADE
durante o
ALTA MATERNA encaminhada lugar
sim
dorsal não
MÉTODO ESCOLHIDO
ALTA
transporte dias completos Aconselhamento/informação
TIPO DEligadura
ALTA
COMPLI
SAÍDA DATA
PÓS-PROCEDIMENTO
DIUpósassinatura
ou no lugar
contra
dia
mês
aleit.
ano
hora
min
tranferido
tubária
oralBCG
escritonãonenhum
sim do responsável
CAÇÕESano
dia
mês
ano
hora
min evento
aconselhamento alta
excl.
mês
hora
ano
min<1 día
DATA
não sim hora
médica fuga
Cuidados
dias completos
DIU falece naturalmédico
básicos
morreu
desde o parto
PESO NA ALTA
parcial
Infecção durante o
barreira
outro
sinais
viva
morta transporte não sim
genital
de alarm
antib
antib
ne
TRATA
CONDIÇÃO
NA
ALTA
ou
no
lugar
lugar temperatura sangra
morte
artificial
hormonal
nenhum
outro nhum
g
Pressão arterial
pulso
dor
tranferida
MENTO prof terap
anticon
mento
com

OUTROS
Sutura não
PROCEDI
sim
MENTOS lac. Útero
encami

A LTA R N vivo
dia

mês

código

nenhuma

código

1 ou mais

PATO L O G I A SEsta cor significa ALERTA

EPISIOTOMIA

NASCIMIENTO

morto

nhado

Id.
RN
Nome Recem Nascido

HCPPOAVP (aborto) 03/09

Descrição de códigos no reverso

outro

mora não
so:

depois
1° sem.

solici
tou
rece
beu

GLICEMIA DE JEJUM
<20
sem

Lugar do
parto/aborto

solteira

inferior a 1 ano

grav. ectopica

FUM. AT. FUM. PASS. DROGAS
IG CONFIÁVEL por
não sim
não sim não sim
DUM Eco <20 s. 1° trim
2° trim
3° trim

≥20 sem IgG

não foi
normal anormal feito

idade
ano gestacional

mês

vaginais

3 espont.
consecutivos

não sim

1a consulta IgM

n/c

sim

?2 0

não foi feito

día

univ

anos aprox
maior nível

não

Inmuniz. TOXOPLASMOSE
não
<20 sem IgG

BACTERIURIA

MALARIA

abortos

sim

sim

?globulina anti D
não

outra

Lugar do
controle
prenatal

casada
união estavel

semanas semanas

PAP
COLP

CONSULTAS PRENATAIS

dia

GRUPO

não foi
normal anormal feito

gest. prévias

PARTOS: ÚLTIMO PRÉVIO

cardiopat.

GESTAÇÃO ATUAL

CERVIX

cirurgia
gênito-urinaria
G infertilidade

II

sec

não

negra

< de 15
> de 35

nenhuma

ANTECEDENTES

PESSOAIS
não sim

TB
diabetes
hipertensão

ZADA nenhuma prim

semanas semanas

Esta cor significa ALERTA

FAMILIARES
não sim

ALFA INSTRUÇÃO

branca BETI

mulata

IDADE (anos)

TEL.

não foi
feito

HCPPOAVP (Regional) 6/09

COR

ano

amarela

CIDADE

Insp.
visual

mês

dia

NOME

ENDEREÇO

CHAGAS

( não indicando necessariamente risco ou práticas inadequadas)

HISTORIA CLÍNICA PERINATAL - CLAP/SMR - OPAS/OMS DATA DE NASCIMENTO

ESTADO CIVIL

História Clinica Perinatal com exemplo de substituição dos sectores de
Parto e Recien nascido pelo
Formulário complementar para mulheres em situação de aborto

cepção
consulta de
seguimento

Responsável

Consulta de
controle de
seguimento

ANTICONCEPÇAO Iniciou MAC
solicitou recebeu

ACO “pílula”
Injetável
implante

não

soli rece
citou beu

sim

Outro hormonal

(anel vaginal, adesivo, AE)

Condão
Outros métodos
de barreira

soli rece
citou beu

Responsável

dia

ECV masc.
ECV fem.
Abstinência

mês

ano

Use
0=Não,
1=principal,
2=secundária,
3=terciária

dano órgão
pélvico

hemorragia
tardia/
excessiva
choque
não séptico
outra
especificar

sadia

Código do diagnóstico
CID-10 (ALTA)
vigente

?globulina

não

ENCAMINHADA
psicologia
não
sim

violência
adoles
cência

Lugar
não
sim

anticon
cepção
infertilidade

sim
n/c

patologia

Translado

Autopsia
não

faleceu durante o no
lugar do translado não
outra
instituição

outro

sim

sim

especificar

RESPONSÁVEL

HIV/DST
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Seção: ADMISSÃO POR ABORTO
ADMISSÃO POR ABORTO
DATA DE ENTRADA
dia

mês

ano

140408 10 00

HOSPITALIZAÇÃO
NA GRAVIDEZ
não

sim

00

IDADE
GESTACIONAL

10

por DUM
por USG

ACOMPANHANTE
cônjuge/ outro
companheiro

parente nenhum

PROCEDÊNCIA
não
sim

pessoal

TRANSLADO DE
OUTRO SERVIÇO

qual?

público

TEMPO DE
TRANSLADO

dias

Ambulância,
estab/emerg
Não sabido
horas

minutos

0 0 00 30

DATA DE ADMISSÃO
É a data da admissão da gestante ao hospital. Será registrada no
formato dia-mês-ano e a hora em hora-minutos.
HOSPITALIZAÇÃO NA GRAVIDEZ
Refere-se a hospitalizações devidas a diferentes razoes. Se a paciente
foi hospitalizada alguma vez durante a gestação, faz-se um X no círculo
amarelo que indica Sim; nesses casos também deve-se registrar nos
retângulos amarelos o número total de dias de hospitalização, (da
única internação ou a soma dos dias de todas as internações).
IDADE GESTACIONAL NO MOMENTO DA ADMISSÃO
Registrar em semanas completas e dias a idade gestacional no
momento do ingresso, e marcar se o cálculo foi feito usando a data
da última menstruação (DUM) e/ou a ultra-sonografia (USON), ou
ambas.
ACOMPANHANTE (APOIO CONTINUO DURANTE TODAS AS
ETAPAS DO QUADRO CLÍNICO, PROCEDIMENTO E NO PERÍODO
POSTERIOR)
A HCP incorporou esta variável considerando, em primeiro lugar, o
direito que toda paciente possui de permanecer acompanhada por
quem ela quiser, e em segundo lugar, porque existem evidências
científicas que apontam melhores resultados clínicos em mulheres
que, efetivamente, estiveram acompanhadas durante o processo
assistencial.
Será registrada a presença de uma pessoa - parceiro, família ou
qualquer outra pessoa (ou amigo ou profissional da saúde) que oferece
apoio emocional, informação, encorajamento e conforto de maneira
contínua e individualizada a mulher em situação de aborto.
As opções são: parceiro, parente, outro (incluindo profissional da
saúde) e nenhum.
O profissional da saúde que esteve presente realizando exclusivamente
a avaliação clínica ou administrando tratamento não deve ser
considerado como “acompanhante”.

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

Instruções de preenchimento e definição de termos

56

Seção: PROCEDÊNCIA
ADMISSÃO POR ABORTO
DATA DE ENTRADA
dia

mês

ano

140408 10 00

HOSPITALIZAÇÃO
NA GRAVIDEZ
não

sim

00

IDADE
GESTACIONAL

10

por DUM
por USG

ACOMPANHANTE
cônjuge/ outro
companheiro

parente nenhum

PROCEDÊNCIA
não
sim

pessoal

TRANSLADO DE
OUTRO SERVIÇO

qual?

público

TEMPO DE
TRANSLADO

dias

Ambulância,
estab/emerg
Não sabido
horas

minutos

0 0 00 30

TRANSLADO DE OUTRO SERVIÇO
Deve-se marcar Sim ou Não segundo corresponder, se a paciente foi
transladada de outra unidade de saúde.
Se marcou SIM indique em Qual, o nome e/ou o código da instituição
de onde se originou o translado.
TRANSPORTE
Refere-se ao tipo de transporte utilizado para chegar ao estabelecimento
de saúde. As opções são:
• Pessoal, quando a mulher foi transladada em veículo próprio ou de
um amigo ou parente.
• Público, a mulher tomou um ônibus, táxi, lotação ou qualquer outro
meio de transporte coletivo e de uso público tradicional.
• Ambulância, estabelecimento de saúde/emergência, foi transladada
em ambulância pública ou privada, ou outro transporte de
emergência proporcionado por bombeiros, sistemas de vigilância
públicos ou pela polícia.
• Desconhecido, a informação é desconhecida ou não está disponível,
ou a mulher ou sua família não dão esta informação.
TEMPO DE TRANSLADO
Deve ser registrado em dias, horas e minutos considerando o tempo
que tomou o translado da casa, trabalho ou outra instituição até o
estabelecimento de saúde.

Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

SIP - História Clinica Perinatal

57

Seção: PRÉ-PROCEDIMENTO
SINAIS
VITAIS

PRESSÃO ARTERIAL

DIAGNÓS
TICO

16

não rea
lizado

TRATAMENTO
sim

80 1 20 80 37 2 10 5

não sim n/a

distendido
sinais perit
silêncio
abdominal

ULTRA
SONOGRAFIA
Diâmetro
longitudinal
sim
não

ÚTERO POR EXAME BIMANUAL
Tamanho

10

SINTOMA
TOLOGIA

s/d

dias

300

8000

LEU
CÓCI
TOS

EXAME GINECOLÓGICO

normal
visceromeg
rebote

Parceiro

Posição

Colo
fechado

meio

não

não

não

sim

sim

sim

Tamanho
do útero

100
mm

não

sim

não

sim

horas

00 0 2

n/a

bpm

PELE E
EXAME
MUCOSAS
CLÍNICO
CONSCIENCIA
normal
lúcida
pálida
sonolenta
equimose
excitada
petequias
comatosa
icterícia

HIV

SIFILIS
não

código

PRÉPROCEDIMENTO

desde o início
do 1º sintoma
SANGRAMENTO
não

CONDIÇÕES
NA ADMISSÃO
infecção genital
infecção pélvica

sepse
hemorragia
excessiva
choque
hipovolêmico
perfuração
uterina/laceração

não

DIAGNÓSTICO PRÉVIO
Estado do aborto atual
não se sabe
não se aplica
gravidez
fracas
sado mola não viável
falha
terap.

não
especif

outro

sim

DOR
não

outro

pontuação

Diagnóstico
prévio

RESPONSÁVEL

sim

SINAIS VITAIS
Nesta seção serão registrados todos os dados relacionados aos sinais
vitais da paciente antes do procedimento:
• PULSO, em batimentos por minuto (bpm). Se for maior ou igual a 100
bpm ou menor ou igual a 60 bpm, deve-se marcar o círculo amarelo.
• PRESSÃO ARTERIAL, sistólica e diastólica em milímetros de
mercúrio (mmHg).
Se a PA for maior ou igual a 140/90 mmHg ou inferior a 80/50 mmHg,
deve-se marcar o círculo amarelo. Quando a pressão sistólica for
inferior a 100 mmHg (90 mmHg, por exemplo, deve se registrar 090).
• Freqüência respiratória (F Resp), em respirações por minuto
(rpm). Quando for superior a 16 rpm indica taquipnéia, deve-se
marcar o círculo amarelo.
• Temperatura axilar (TEMPERAT) deve ser registrada em graus
centígrados com uma casa decimal. Colocar o termômetro na axila
durante pelo menos um minuto. Se a temperatura for maior ou igual
a 38 °C deve-se marcar o círculo amarelo.
LABORATÓRIO
Devem ser realizados exames de sangue com a quantificação de
hemoglobina, leucócitos, plaquetas, HIV e Sífilis.
• HEMOGLOBINA, mede-se em gramas/decilitro (gr/dl) de sangue.
Deve ser registrada com as unidades correspondentes e uma casa
decimal. Se o valor for inferior a 10.0 g/dl a paciente apresenta
anemia e será marcado o círculo amarelo como sinal de alerta. Se
a hemoglobina for inferior a 10 g / dl (ex, 8,0 g / dl anotar 08.0).
• DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS (DIAGNÓSTICO). Dependendo
das condições locais, serão utilizados testes de diagnóstico não
treponêmicos (VDRL / RPR), testes rápidos treponêmicos ou
testes rápidos combinados (treponêmicos e não treponêmicos).
Independentemente, da técnica utilizada para o diagnóstico,
deverá ser registrado nos círculos correspondentes (-), se a sífilis
foi descartada, (+) se o resultado foi positivo, ou (não foi feito).
• TRATAMENTO DA SÍFILIS (TRATAMENTO), de preferência, será
realizado usando penicilina G benzatínica 2.400.000U por via intraCentro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva
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muscular,dose única no caso de sífilis primária. Em uma situação de
aborto, diferente da situação de gravidez, se a mulher for alérgica à
penicilina podem ser usados outros antibióticos efetivos.
Deve-se marcar o círculo amarelo que indica (NÃO) quando o
tratamento era necessário e não foi feito. Deve-se marcar (SIM)
se o tratamento foi realizado e se o tratamento não era necessário
deve-se registrar não corresponde (N/C).
O tratamento não deverá ser realizado nos casos em que os testes
confirmatórios (Treponêmicos) para sífilis tenham descartado a
infecção.
Nos ambientes onde as normas e as condições prevêem o uso de
testes treponêmicos confirmatórios eles devem ser utilizados. Na
dúvida sempre será preferível tratar as mulheres.
• TRATAMENTO DO CASAL (TRATAMENO CASAL)
Uma das principais falhas na redução da sífilis congênita é causada
pela falta de tratamento dos contatos sexuais das mulheres. Devese marcar como (NÃO) se o tratamento não foi feito, (SIM) nos
casos de realizá-lo e (N/C) nos casos que os testes confirmatórios
do parceiro sejam negativos.
HIV, a detecção e o tratamento oportuno da infecção por HIV são
atividades fundamentais para reduzir o impacto desta doença,
reduzir sua transmissão e uma oportunidade para aplicar medidas
preventivas. Serão utilizados exames de triagem para HIV (exames
rápidos com amostras de sangue ou saliva, ou o exame de
ELISA). Se as provas forem positivas devem ser confirmadas pela
técnica de Western blot ou por imunofluorescência.
Registrar (-) se o resultado para o HIV não foi reativo. Marcar o círculo
amarelo que diz (s/d) se o exame não foi feito ou não está disponível
seu resultado. Se o resultado for positivo recomenda-se registrar o
código 76 que esta no verso da pagina da HCP.
• LEUCÓCITOS, em unidades por micro litro. Deve-se indicar o
número total de leucócitos (glóbulos brancos) por micro litro.
Estão habilitadas 5 casas do tipo numérico, quando o número de
leucócitos for <10.000 deverá ser incluído um 0 na casa de dezena
de milhares, por exemplo em caso de 5000 leucócitos deverá ser
registrado 05000.
• PLAQUETAS, em mil por micro litro. Devem-se preencher os
três espaços correspondentes com números. Por exemplo, se o
resultado for 450.000, deverá ser registrado: 450, pois os três zeros
já estão indicados em letras. O espaço amarelo deve ser marcado
quando o valor for inferior a 100 mil plaquetas. Quando o número
de plaquetas for, por exemplo 45.000, deverá ser registrado 045.
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• Grupo sanguíneo e fator Rh (GRUPO Rh), quando não foi realizado
durante o pré-natal deverá ser feito e registrado na seção gestação
atual como já foi explicado Imediatamente debaixo do Grupo Rh,
encontra-se o lugar para registrar o uso da gamaglobulina anti D. Em
caso de aborto será registrado na alta na área existente para este fim.
SINTOMATOLOGIA
A duração total dos sintomas, a partir do início do primeiro sintoma será
registrado em dias e horas.
SANGRAMENTO
Se a mulher não apresenta sangramento deve-se registrar (NÃO). Se
apresenta sangramento, deve-se marcar o círculo amarelo (SIM) e
registrar o volume do sangramento, marcando o círculo que corresponda
de acordo com o tipo de sangramento leve, moderado ou grave. Os dois
últimos (em amarelo) são considerados sinais de alerta, por essa razão
deve-se estar alerta ao risco de choque hipovolêmico.
DOR
Deve-se registrar a presença de dor abdominal e/ou pélvica: SIM ou
NÃO, segundo corresponder. Peça a gestante que use a Escala Visual
Análoga da Dor (EVAD). Se não houver uma EVAD disponível, deve-se
pedir à gestante que indique a intensidade da dor numa escala de 0 a
10, sendo 0 ausência de dor e 10 o máximo de dor que tenha sentido. O
valor numérico definido será registrado nos retângulos.
EXAME CLÍNICO
Os sinais encontrados no exame clínico deverão ser registrados nos
espaços correspondentes.
CONSCIÊNCIA
Marcar apenas uma das quatro opções para o estado de consciência
como:
• Lúcida, se está consciente do momento e do lugar e pode manter
um diálogo coerente.
• Sonolenta, está em estado de sonolência persistente.
• Excitada, apresenta hipercinesia com predomínio dos membros
superiores e inferiores. Os movimentos se caracterizam por ser
involuntários, sem coordenação e inconscientes.
• Comatosa, a mulher está inconsciente, com perda da sensibilidade
e da capacidade motora voluntária. A profundidade do coma está
definida por estágios (1 a 4). Sendo 1 o mais leve e 4 o coma mais
profundo.
PELE E MUCOSAS
Deve-se registrar a aparência da pele e mucosas nos respectivos espaços;
estas variáveis aceitam mais de uma opção (p.ex. pálida e petéquias):
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• Normal - quando não existem alterações visíveis na coloração da pele
tomando como referência a que corresponde à etnia da mulher.
• Pálida - Coloração significativamente mais clara das mucosas e da
cor da pele que a correspondente à sua etnia.
• Equimose - manchas subdérmicas ou submucosas, de cor
azul-violácea, ou violáceo-amarelada dependendo do tempo de
evolução.
• Petéquias, manchas pequenas que aparecem como pontos
vermelhos na pele, que não desaparecem quando se faz digitopressão.
• Ictericia, pele e mucosas com cor amarelada.
ABDOMEN
• Normal, não se observam alterações e exclui outras opções.
• Visceromegalias, aumento e/ou dilatação dos órgãos internos
• Rebote, sinal da onda liquida ou sinal do piparote. Este sinal é
patognomônico de acumulação excessiva de líquido na cavidade
abdominal.
• Distendido, o abdômen está com seu tamanho aumentado e através
da palpação se percebe uma maior pressão da superfície em direção
aos músculos.
• Sinais peritoniais, dor devida à descompressão da parede
abdominal.
• Silêncio abdominal, a auscultação abdominal indica ausência de
ruídos abdominais.
EXAME GINECOLÓGICO
O exame ginecológico busca determinar pelo exame bimanual o tamanho
e as características clínicas do útero e seu conteúdo, o estado do colo, a
existência de restos e a exploração do canal vaginal.
ÚTERO POR EXAME BIMANUAL
Deve-se registrar:
• Tamanho uterino (tamanho), em semanas de amenorréia (sem),
de acordo com o determinado pelo exame bimanual realizado por
pessoal capacitado.
• Posição, em que posição está o útero: ante-verso-flexão (AVF),
(meio) ou em retroversoflexao (RVF) no círculo amarelo.
• Colo fechado, Deve-se registrar SIM (círculo amarelo) ou NÃO,
segundo corresponder.
• Restos, se há restos ovulares marcar SIM (círculo amarelo) ou
NÃO, de acordo como os achados do exame ginecológico. Também
se inclui a opção “desconhecido” S / D, se clinicamente não se
conseguiu determinar.
• Vagina normal, marcar SIM ou NÃO segundo corresponder.
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ULTRA-SONOGRAFIA
No caso de aborto, os resultados da ultra-sonografia podem corresponder
a útero ocupado pelo saco gestacional ou por restos ovulares e/ou
coágulos. O útero somente estará vazio quando o aborto for completo.
Este exame pode ser muito útil para a realização de diagnósticos
diferenciais, para o que se recomenda consultar a Publicação Científica
do CLAP/SMR N° 1562.
Se a ultra-sonografia foi realizada deve-se marcar SIM ou NÃO, segundo
corresponder. Em caso afirmativo deve-se registrar o Tamanho uterino em
semanas de gestação. Se o útero mede 70 mm, deve se registrar 070.
ANALGESIA
Deve-se registrar SIM ou NÃO em Solicitada, se a mulher pediu ou não
medicamentos para a dor. Deve-se registrar SIM ou NÃO se recebeu ou
não medicação na variável Realizada.
CONDIÇÃO NA ADMISSÃO
Se não houver complicações que comprometam o estado de saúde no
momento da admissão, marcar o círculo NÃO. Em havendo complicações
no momento da admissão, marcar o círculo correspondente, que abre a
possibilidade de identificar diferentes tipos de complicações.
Deve-se marcar a/as seguintes opções:
• Infecção genital, quando existam sinais e sintomas compatíveis
com uma infecção: febre, calafrios, secreções vaginais fétidas,
dor abdominal ou pélvica espontânea e/ou a mobilização do útero,
metrorragia prolongada e aumento do número de leucócitos.
• Infecção pélvica, os achados mais freqüentes são dor abdominal ou
pélvica, sinais peritoneais evidenciados por dor na descompressão
abdomino - pélvica, dor na mobilização do útero, febre igual ou maior
a 38° C e leucorréia mucopurulenta e/ou fétida, número elevado de
leucócitos.
• Sepse, é um quadro grave com compromisso grande do estado geral
que pode afetar o estado de consciência acompanhada por febre
e alteração multi-parenquimatosa (icterícia, anúria ou oligoanúria,
hipotensão, alterações respiratórias, transtornos da coagulação, etc.).
• Hemorragia excessiva: metrorragia abundante e continuada,
superior a 500 ml.
• Choque hipovolêmico: É produzido por hemorragia excessiva
de evolução rápida, secundária a uma complicação. Compromete
gravemente a consciência, o estado geral e provoca grave
repercussão hemodinâmica.
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• Perfuração uterina/laceração, registrar lesões da vagina, útero ou
pélvicas pré-existentes. Registrar a topografia da laceração e / ou
perfuração (vagina, útero), definindo como uma lesão pélvica a de
órgãos pélvicos (reto, bexiga ou vasos pélvicos). Caso contrário,
define-se como lesão de outros órgãos abdominais.
DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO
Estado do aborto atual
Aborto: define-se como a expulsão ou extração do produto da concepção
fora do útero materno, com peso inferior a 500 gramas ou quando a
interrupção da gestação ocorre antes da 22ª semana.
• Aborto completo, consiste na expulsão ou extração total do ovo fora
da cavidade uterina em tempo completo e inteiro. Quando acontece,
as contrações uterinas param, a dor desaparece, tamanho do útero
e o sangramento genital diminuem, e as modificações cervicais
involucionam.
• Aborto incompleto, a expulsão ou extração do ovo é parcial e a
placenta e/ou as membranas ovulares ficam retidas. As contrações
uterinas dolorosas e o sangramento genital persistem, o útero está
flácido e o colo uterino permanece dilatado.
Nos espaços correspondentes às outras opções se registrará:
• Não se sabe, quando a situação clínica não for conhecida pelo
prestador da assistência e/ou não se realizou exame ginecológico.
• Não se aplica, esta opção será utilizada nos casos de abortos
terapêuticos (p. ex. evacuação de ovo anembrionado, interrupção
por risco de vida materna, etc.).
Tipo de aborto
Em Tipo de aborto devem-se marcar os círculos que correspondam a:
• Aborto espontâneo (espont): acontece sem intervenção de
circunstancias que interfiram artificialmente na evolução da
gestação.
• Aborto frustrado (ovo morto ou retido): quando o embrião ou
feto morre antes da 22a semana, mas o produto fica retido (as
contrações uterinas não começaram espontaneamente e não há
dilatação cervical). Faz-se o diagnóstico por ultra-sonografia; é
também chamado ovo morto e retido.
• Mola: o aborto é devido à degeneração hidrópica do trofoblasto.
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

SIP - História Clinica Perinatal

63

Suspeita clinicamente pela presença de vesículas que imitam a cachos
de uva.
• Gravidez não viável (grav. não viável): quando é detectada que
embrião ou o feto apresenta uma condição não viável na vida
extra-uterina. Aplicado nos países em que a situação é amparada
legalmente.
• O aborto terapêutico (terap): a interrupção da gravidez é realizada
com fins terapêuticos na presença de doenças que implicam em
risco de vida para a mãe. Aplicado nos países em que a situação é
amparada legalmente.
• Aborto terapêutico fracassado (terap. fracas): Esta opção será
registrada em caso de interrupções legais da gravidez que fracassam
antes da admissão. Os procedimentos e/ou a medicação utilizados
não foram adequados ou efetivos para esse fim.
• Não especificado (não especif): Está opção será registrada
quando a razão para a interrupção da gestação for desconhecida
• Outro: quando não corresponde a nenhuma das opções
anteriores.
COD DIAG CID 10, neste espaço deve-se registrar o código do
diagnóstico realizado no momento da admissão da gestante no serviço
de saúde. Para realizar o diagnóstico do estado atual do aborto e do tipo
devem-se seguir os critérios da CIE - E10 (pag. 102) e pode-se consultar
a Publicação Científica CLAP/SMR N° 1562.
Se o aborto for espontâneo e completo o módulo de PROCEDIMENTO
da versão eletrônica da Historia Clínica de Mulheres em Situação de
Aborto será automaticamente desativado.
RESPONSÁVEL
Deve-se registrar o nome e o número de identificação do profissional
que assinará como responsável pela assistência clínica no momento da
admissão da paciente.
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TRATAMENTO/PROCEDIMENTO MATURAÇÃO
DATA DO PROCEDIMENTO
dia

mês

ano

CERVICAL

hora

não sim

min

1 40 408 18 00

TAMANHO GEST Histerometria ANEXOS
UTERINO
NORMAIS

10 11

OUTROS
Sutura não
PROCEDI lac. Útero
sim
MENTOS

não

sim

Sutura não
lac. Cerv./vag. sim

ESVAZIAMENTO não sim
UTERINO
AMIU
AEIU
EUI

exame
partos
proced
sala de
cirurgia
outro

MEDICAMENTOS
RECEBIDOS

Seção:
TRATAMENTO/PROCEDIMENTO
não

não

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não
sim

sim

Tto não
sepse sim

RESPONSÁVEL

ANATOMIA
PATOLÓGICA
não

sim

B DM

anest. trans
geral fusão
não

não
sim

sim

PONTUAÇAO DE DOR

sim

escassos

Histerec não
tomia sim

não

outra

ACHADOS
não

sada
ção
não

Complicações Cirúrgicas: sangramento
excessivo
intra-operatórias
outra
não

sim

Complicações
intra-operatórias

outra

reação
adversa

laceração
cerv./vag
convulsão

03

laceração
uter./intest

parada
cardíaca

DATA DO PROCEDIMENTO
Deve-se registrar o dia, mês e ano, hora e minutos do início do
procedimento. Deve-se escrever apenas um número por quadro. É muito
importante oferecer informação precisa, considerando que estes dados
serão utilizados para calcular a duração total do procedimento.
MATURAÇÃO CERVICAL
Existem varias situações clínicas (ovo morto e retido, ovo anembrionado,
etc) nas quais o colo uterino está formado e fechado e é necessário fazer
a sua preparação ou amadurecimento.
O tratamento farmacológico mais empregado consiste no uso de
prostaglandinas especialmente Misoprostol um análogo da prostaglandina
E1.
• prostaglandinas, deve-ser marcar SIM ou NÃO, se foram ou não
administradas.
• dilatadores osmóticos/laminárias, deve-ser marcar SIM ou NÃO,
se estes elementos foram ou não usados para provocar a dilatação
cervical.
• horas, deve-se marcar a duração total em horas que se empregou
no procedimento de dilatação.
EVACUAÇAO UTERINA
Se a evacuação uterina foi realizada, deve-se registrar SIM ou NÃO,
segundo corresponder. Se a resposta for sim, é possível especificar qual
ou quais foram as técnicas usadas, marcando SIM ou NÃO nos círculos
correspondentes.
• AMIU: aspiração manual intra-uterina.
• AEIU: aspiração elétrica intra-uterina, a fonte da bomba de vácuo é
elétrica.
• EUI: esvaziamento uterino instrumental, é um procedimento
cirúrgico utilizado para fazer a evacuação por dilatação (dilatadores
de metal) e curetagem do útero.
• Medicamentos (MED), O uso de misoprostol (análogo de
prostaglandinas) ou outros medicamentos.
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AMBIENTE
Deve-se indicar o lugar no qual se realizou o procedimento marcando
o círculo correspondente: sala de exame (Exame), sala de partos
(Partos), sala de procedimentos (Proced), sala de cirurgia (Cirurg)
e em (Outro) qualquer outro espaço que não corresponder as opções
anteriores.
MEDICAMENTOS RECEBIDOS
Em todos os casos deve-se registrar na lista correspondente aos
medicamentos se eles foram utilizados,indicando SIM ou NÃO em
cada caso. O protocolo permite especificar qualquer outra medicação
usada indicando SIM em Outro usando os espaços codificados para
medic1, medic 2, medic 3 e medic 4. Os códigos dos medicamentos
serão utilizados de acordo com a classificação habitual da instituição.
Se não foram utilizados outros medicamentos deve-se registrar NÃO em
Outro.
PONTUAÇÃO DA DOR
Deve-se indicar a percepção de dor da paciente, utilizando a Escala
Visual Análoga da Dor (EVAD).
Se não houver EVAD disponível, deve-se pedir à mulher que classifique
sua dor em uma escala de 0 a 10. Devem-se utilizar números completos,
sem decimais e se registrará no espaço correspondente.
ACHADOS
Os achados clínicos obtidos durante o tratamento/procedimento devem
ser registrados nos espaços correspondentes.
• Tamanho uterino, será registrado em semanas de gestação de
acordo como o exame bi manual efetuado antes do procedimento.
• Histerometria, o tamanho do útero será registrado em cm, de
acordo com a medida obtida com o histerômetro ou com uma
cânula graduada.
ANEXOS NORMAIS
Marcar SIM ou NÃO segundo corresponder.
FETIDEZ
Marcar SIM ou NÃO para indicar se o conteúdo uterino e/ou as secreções
têm odor fétido.
RESTOS
Deve-se registrar nos círculos correspondentes se os restos ovulares
encontrados foram (Escassos), (Moderados) ou (Abundantes). Devese também indicar se os restos foram ou não inspecionados, indicando
SIM ou NÃO segundo corresponder.
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ANATOMIA PATOLÓGICA
Deve-se marcar SIM ou NÃO se o conteúdo do útero foi ou não enviado
para estudo anatomopatológico.
COMPLICAÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS
Deve-se registrar NÃO quando não houve complicações intra-operatórias;
em caso afirmativo deve-se marcar SIM. Esta opção permite especificar
o tipo de complicação:
• Complicações cirúrgicas serão registradas nos círculos
correspondentes a: Sangramento excessivo, Laceração cérvicovaginal (laceração cerv./ vag.), laceração útero - intestinal
(laceração uter./intest.).
A opção Outra permitirá dar mais informação especificando a
complicação cirúrgica.
• Complicações anestésicas devem-se marcar os círculos
correspondentes: Reação adversa, Convulsão, Parada cardíaca.
A opção Outra permite especificar o tipo de complicação
anestésica.
OUTROS PROCEDIMENTOS
Deve-se sempre marcar o círculo correspondente SIM ou NÃO para as
seguintes variáveis:
Reparação de laceração uterina (reparação lac. uterina), Reparação
de laceração cérvico- vaginal (reparaçao lac. cerv./ vag.),
(histerectomia),
Tratamento de sepse (tto. sepse). Implica no emprego de procedimentos
cirúrgicos especificos.
RESPONSÁVEL
Deve-se registrar o nome e o número de identificação do profissional
que assinará como responsável pela assistência clínica no momento da
admissão da paciente.
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Seção: PÓS-PROCEDIMENTO
DATA

Aconselhamento/informação assinatura

PÓS-PROCEDIMENTO
hora

mês

ano

hora

min

14 04 0 8 2 0 00

Pressão arterial

pulso

temperatura sangra
mento

110/70 80 37,4

dor

Cuidados
básicos
sinais
de alarm
anticon
cepção
consulta de
seguimento

oral escrito nenhum

Consulta de
controle de
seguimento

do responsável

COMPLI
CAÇÕES

0
0
22 04 0 8 0
0
dia

mês

ano

Use
0=Não,
1=principal,
2=secundária,
3=terciária

Infecção
genital
dano órgão
pélvico
hemorragia
tardia/
excessiva
choque
não séptico
outra
especificar

DATA FIM DO PROCEDIMENTO
Nos espaços correspondentes, deve-se registrar o dia, mês e ano
em que se começou a atenção pós-procedimento, hora e minutos do
início do procedimento e também registrar a hora e minutos do fim do
procedimento e começo da atenção pós-procedimento. Desta forma se
poderá calcular a duração total do procedimento.
Nos espaços correspondentes aos controles registrar-se-á a pressão
arterial, pulso, temperatura, sangramento e dor. Devem-se registrar
os sinais vitais e a dor, uma vez por hora durante as primeiras quatro
horas após finalizado o procedimento. Na quinta fileira serão registrados
os controles na última hora antes da alta da paciente.
• Pressão arterial (PA), PA sistólica e diastólica, em milímetros de
mercúrio (mmHg).
• Pulso, em batimentos por minuto (bpm)
• Temperatura (temp.) temperatura axilar em graus centígrados
(°C).
• Sangramento (sangr.), deve-se indicar o nível de sangramento
genital como leve (L), moderado (M) ou severo (S).
• Dor, pede-se a mulher que avalie sua dor, utilizando a Escala Visual
Análoga de Dor (EVAD).
Se não houver uma EVAD disponível, deve-se pedir à mulher que
classifique sua dor em uma escala de 0 a 10. Devem-se utilizar
números completos, sem decimais e se registrará no espaço
correspondente.
ACONSELHAMENTO/INFORMAÇAO
Devem-se registrar os círculos correspondentes e indicar se a mulher
recebeu aconselhamento ou informação sobre Cuidados básicos,
Sinais de alarme e/ou Anticoncepção e se foi agendada uma consulta
Centro Latino-americano de Perinatologia e Saúde da Mulher e Reprodutiva

Instruções de preenchimento e definição de termos

68

de seguimento ou controle. Deve-se indicar se o aconselhamento ou
informação foi Oral ou Escrita ou será registrado “Nenhuma” se não foi
oferecido nenhum tipo de aconselhamento oral ou escrito sobre estes
temas. Na coluna designada “assinatura do responsável” se anotará o
nome e/ou as iniciais do profissional responsável. Se uma consulta de
seguimento foi marcada deve-se registrar em Consulta de Controle de
Seguimento o dia, mês e ano nos espaços correspondentes.
COMPLICAÇOES
Será indicada a presença e gravidade relacionada a qualquer complicação
final nas casas correspondentes às seguintes opções:
• Infecção genital e / ou pélvica, (infecção genital / pélvica)
• Danos a outros órgãos pélvicos ou outros ( dano órgãos pélvicos,
etc.)
• hemorragia tardia e / ou excessiva (hemorragia tardia / excessiva)
• choque Não séptico (choque séptico não séptico)
• Outras, especificar qualquer outra complicação que não estiver
contemplada nas opções anteriores.
Deverão ser especificadas até três complicações apresentadas durante
a internação, em ordem de importância, 1 3 (primária ou principal,
secundária e terciária). Marcar com zero nas complicações não
apresentadas.
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Seção: ANTICONCEPÇÃO
ANTICONCEPÇAO Iniciou MAC
solicitou recebeu

ACO “pílula”
Injetável
implante

não

soli rece
citou beu

sim

Outro hormonal

(anel vaginal, adesivo, AE)

Condão
Outros métodos
de barreira

soli rece
citou beu

ECV masc.
ECV fem.
Abstinência

Iniciou um método anticoncepcional? Deve-se registrar SIM ou NÃO
se a mulher começou um método anticoncepcional antes de abandonar
o serviço (por exemplo, tomou a primeira pílula de ACO, se colocou um
DIU, recebeu um método injetável ou um adesivo). Em caso afirmativo, se
registra SIM e se indicará nos círculos correspondentes qual dos seguintes
métodos Solicitou e/ou Recebeu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anticoncepcionais orais, (ACO ou “pílula”)
Injetável
Implante
Outro método anticoncepcional hormonal (Outro hormonal, anel
vaginal, adesivo, (AE) Anticoncepcionais de Emergência).
Condão (masculino ou feminino).
Outros métodos de barreira (espermicidas, diafragma, etc.)
Dispositivo intra-uterino (DIU)
Esterilização cirúrgica voluntária masculina, (ECV masc.)
Esterilização cirúrgica voluntária feminina, (ECV fem.)
Abstinência
(abstinência periódica com monitoramento da
temperatura basal, método de Billings, etc.).

Compreende-se por solicitou o método que a mulher disse ter
preferência.
Compreende-se por recebeu o método que a mulher efetivamente
recebeu.
Embora a abstinência seja um comportamento que não é “entregue” será
registrado como recebido.
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Seção: ALTA
SAÍDA
dia

mês

DATA

ano

hora

min

150408 0800

TRATA antib antib
MENTO prof terap

ne CONDIÇÃO NA ALTA
outro nhum
com
sadia
patologia

Código do diagnóstico
CID-10 (ALTA)
vigente

γglobulina

não

ENCAMINHADA
psicologia
não
sim

violência
adoles
cência

TIPO DE ALTA
contra
aconselhamento alta
médica
falece
médico

Lugar
não
sim

anticon
cepção
infertilidade

HIV/DST

sim
n/c

Translado

fuga
morte
Autopsia
não

faleceu durante o no
lugar do translado não
outra
instituição
RESPONSÁVEL

outro

sim

sim
especificar

B D M

Deve-se registrar Data (dia, mês e ano) e a hora e os minutos da alta nos
espaços correspondentes como foi explicado previamente.
TRATAMENTO
Deve-se indicar se na alta foi feita indicação de tratamento
medicamentoso no domicilio. Serão marcadas as seguintes opções
segundo corresponder:
• Antibióticos profiláticos
• Antibióticos terapêuticos
• Analgésicos
• Outro, diferente às anteriores opções
• Nenhum, se não recebeu nenhum medicamento ou indicação no
momento da alta.
TIPO DE ALTA
Deve-se indicar o tipo de alta marcando o círculo correspondente:
• Falece, se a mulher faleceu no local em que recebeu assistência
deve-se marcar o círculo ‘falece’ e em TIPO DE ALTA incluir o
momento, a data e a hora da morte.
• Contra aconselhamento médico, quando a mulher se retira do
estabelecimento sem o consentimento médico porém o pessoal de
saúde conhece a decisão
• Alta médica, médico ou outra pessoa prestadora de serviços de
saúde assinou a alta.
• Fuga, a mulher abandona a instituição sem autorização e sem
conhecimento do pessoal médico.
CONDIÇAO NA ALTA
Deve-se indicar no círculo correspondente se no momento da alta a mulher
estava:
• Sadia, gozando de bom estado de saúde.
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• Não se aplica (NA), quando a mulher foi transferida a outro serviço de
saúde para continuar seu atendimento. Neste caso, será o numero da
instituição à qual a mulher foi transferida e se morreu ou não durante
a transferência.
• Com patologia (c / patologia) do tipo geral e / ou relacionada com o
motivo da internação e tratamento ou procedimento realizado durante
a esse período.
• Morte, a mulher falece em alguma etapa do processo assistencial.
- Autopsia: Em caso de morte deve-se marcar SIM ou NÃO se
foi realizada uma autopsia.
CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO FINAL CID- 10 (ALTA)
Deve-se indicar o código CID- 10 para o diagnóstico final no espaço
proporcionado com três quadradinhos juntos e um dígito. Por exemplo:
O código de aborto incompleto é O03 e o código de incompleto sem
complicações é .4. Dessa forma o aborto incompleto sem complicações
será registrado: O03.4.
ENCAMINHADA
Nos casos de mulher em situação de aborto pode ser necessário solicitar
a assistência de diferentes especialistas que podem ou não estar no
mesmo hospital ou centro de saúde. A referência sistemática ao centro
mais próximo de tratamento e se foi, especificar o tipo de serviço para o
qual foi encaminhada.
Deve-se marcar SIM ou NÃO para indicar se a mulher foi referida a algum
dos seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicologia
Violência
Adolescência
Anticoncepção
Infertilidade
HIV/ITS
Outra instituição (outra instit.)
Outro

Si marca una de las dos últimas pociones se especificará el nombre y/o
código del establecimiento en el espacio proporcionado.
ANTI-RUBÉOLA PÓS-ABORTO
Refere-se a se é ou não necessário administrar a vacina anti-rubeóla
no período pós-aborto naquelas mulheres que não foram imunizadas
anteriormente. Esta medida preventiva busca proteger a mulher e
também beneficiá-la na próxima gravidez.
Deve-se marcar “não corresponde” se a vacina está vigente e portanto
não foi necessário vacinar. Deve-se registrar SIM, quando a mulher
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precisava ser vacinada e efetivamente foi e se marcará NÃO, quando a
mulher que deveria ser vacinada recebeu alta sem receber a vacina.
GAMAGLOBULINA PÓS ABORTO (yGLOBULINA)
Quando uma mulher é Rh negativo e não está imunizada (não tem
anticorpos Anti D) antes da alta por aborto a mulher deve receber
gamaglobulina hiperimune anti-D (de acordo com a norma nacional).
Marcar-se-á (SIM) se a mulher for Rh negativo não imunizada e recebeu
gamaglobulina D. Marcar (NÃO) caso seja Rh negativa não imunizada
que não recebeu gamaglobulina Anti D. No caso das mulheres Rh positivo
ou Rh negativo imunizada deve ser registrado (N/C) não corresponde.
RESPONSÁVEL
que assinará como responsável pela assistência clínica no momento da
admissão da paciente.
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História Clínica de Hospitalização Neonatal
e Planilha Diária do Recém-Nascido
História Clínica de Hospitalização Neonatal
Este formulário complementa o registro da História Clínica Perinatal
anexando informação sobre o atendimento neonatal nos casos em que os
recém-nascidos foram encaminhados para uma sala especial. No anverso
registra-se a informação no momento da ADMISSÃO e no verso a informação
do ocorrido durante a hospitalização que se completa na ALTA.

Seção: IDENTIFICAÇÃO
HOSPITALIZAÇÃO NEONATAL CLAP/SMR-OPAS/OMS
RN (nome)
MÃE (nome)

Juan María
Julia Teret

se encontra em: mesmo hospital
PAI (nome)

outro hospital

Juan Pérez
Pastoriza 1451

Comunicação
com a familia Endereço

S IP

não sim

9999
6666

INSTITUÇÃO
DE NASCIMENTO

Tem pulseria de ID não

sim

Nº HISTÓRIA
RECÉM-NASCIDO
Nº HISTÓRIA
CLÍNICA MÃE

domicilio

falecida

Condição de saúde normal

crítica

Conheceu seu filhonão
Telefones

Email

juanperez@yahoo.com

sim

081407

SIP
Refere-se à disponibilidade da informação escrita na HCP quando o
recém- nascido é encaminhado para a Unidade . Marcar SIM/NÃO de
acordo com o caso.
INSTITUIÇÃO DE NASCIMENTO
Anotar o código do lugar onde ocorreu o nascimento.
RN (nome)
Espaço para colocar o nome e sobrenomes indicados pela família do
recém-nascido, ainda que sejam provisórios.
TEM PULSEIRA DE ID
Refere-se ao fato de o paciente apresentar algum elemento
regulamentário de identificação em um dos seus membros que inclua o
nome da sua mãe ou uma identificação similar que tenha sido colocada
na mãe na sala de parto. Marcar SIM/NÃO de acordo com o caso.
N° HISTÓRIA CLÍNICA DO RECÉM-NASCIDO
Corresponde ao número de identificação do recém nascido na
instituição onde é assistido.
MÃE (nome)
Espaço para colocar o nome e sobrenomes da mãe do recém-nascido
que se hospitaliza.
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N° HISTÓRIA CLÍNICA DA MÃE
Corresponde ao número de identificação da sua mãe na instituição na
qual é assistido (podendo coincidir com o seu número de documento
de identidade).
Encontra-se em:
Registrar onde se encontra a mãe no momento em que o recémnascido foi admitido na Unidade. Marcar MESMO HOSPITAL/OUTRO
HOSPITAL/ DOMICÍLIO/FALECIDA, de acordo com o caso.
CONDIÇÃO DE SAÚDE
Refere-se à presença ou ausência de patologia materna grave no
momento da hospitalização do recém-nascido. Marcar NORMAL em
caso de mãe sem patologia de risco vital ou CRÍTICA em caso de mãe
com morbidade severa com risco vital.
CONHECEU O SEU FILHO
Refere-se ao fato de que a mãe tenha conhecido o seu filho, estando
ela em pleno estado de consciência, no período que transcorreu desde
o nascimento até o momento da hospitalização. Marcar SIM/NÃO de
acordo com o caso.
PAI (nome)
Espaço para colocar o nome e sobrenomes do pai do recém-nascido
que foi hospitalizado.
COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA:
Incluem-se aqui os dados necessários para se obter comunicação
urgente com os familiares do recém-nascido, enquanto estiver
hospitalizado.
ENDEREÇO
Refere-se ao endereço onde for possível localizar a família. Pode ser
diferente da residência habitual da mãe e/ou pai do recém-nascido.
Anotar referências suficientes para facilitar a sua localização. Na
história do SIP materno está registrado o endereço habitual da mãe
e quando for registrada a alta, será anotado novamente o endereço
onde o recém-nascido viverá.
EMAIL (Endereço eletrônico)
Será anotado pelo menos um endereço eletrônico de um dos
familiares.
TELEFONES
Anotar o telefone correspondente ao domicílio incluído no item
endereço. Também será anotado pelo menos um número de telefone
alternativo para permitir a comunicação do estabelecimento com a
família, independentemente de terem ou não fornecido o número
telefônico correspondente ao domicílio incluído no item endereço.
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Seção: TRANSPORTE
TRANSPORTE
TIPO
aéreo

DISTÂNCIA

terrestre
COMPLICAÇÕES

Km

mesmo hospital
(sala de parto)

outro hospital

DURAÇÃO
Horas Min

incubadora

0 015

(durante o transporte) não

venoclise

não sim

readmissão
monitoreamento
Oxigênio

MOTIVO

não sim

Pretermino 26 semanas

CPAP
intubado

não sim

DROGAS

não sim

VOL. I/V:

mL

TIPO

sim

Segundo a procedência do recém-nascido marcar se o translado foi
realizado dentro do MESMO HOSPITAL, a partir de OUTRO HOSPITAL
ou se trata de uma READMISSÃO.
MOTIVO
Escrever o motivo principal que justificou a transferência do recémnascido para a sua hospitalização.
TIPO
Refere-se à via de transporte mediante a qual o recém-nascido
submete-se à hospitalização. Marcar AÉREO/TERRESTRE, de
acordo com o caso.
DISTÂNCIA
Registrar a distância aproximada em quilômetros (Km) que foi preciso
percorrer desde o lugar em que foi decidida a sua transferência até
chegar ao hospital.
DURAÇÃO
Indicar a duração do translado (hora/min.) desde o seu início até a
chegada ao local da hospitalização.
A seguir estão incluídos os procedimentos que podem ser utilizados
durante a transferência do recém-nascido. Esta lista inclui:
•
•
•
•
•
•

Incubadora.
Venóclise.
Monitoramento.
Oxigênio.
Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).
Intubação endotraqueal (intubado).

Marcar SIM/NÃO de acordo com o caso em cada item.
A cor amarela das casas foi decidida arbitrariamente para alertar
condições de gravidade ou de risco de efeitos adversos.
DROGAS
Indicar se o paciente recebeu algum medicamento durante a
transferência. Marcar SIM/NÃO de acordo com o caso. Anotar o nome
genérico.
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VOL I/V
Registrar o volume em mililitros (ml) recebidos durante a transferência.
TIPO
Refere-se ao tipo de fluido que foi utilizado para a infusão de volume
durante a transferência, previamente à hospitalização. Anotar abreviatura
de uso mais freqüente.
COMPLICAÇÕES (durante o transporte)
Assinalar a presença ou ausência de complicações que pudessem
ocorrer durante o transporte do recém-nascido para a sua hospitalização.
Marcar SIM/NÃO, de acordo com o caso. Anotar no espaço para texto
livre.
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Seção: INTERNAÇÃO NEONATAL
ADMISSÃO A NEO
Dia

Mês

Ano

ENFERMEIRA

EM:
Min

Hora

09 09 08 2358
IDADE

Dias

Horas

IG corrigida
Sem.

dias

00 00 26 4

a

1
temp. axiliar

36 5
9 3 21

°C

SaO2 %

FiO2

VALORAÇÃO
Cianose SDR
não
não

Palidez
não

Diurese
não

sim

sim

sim

sim
Vigília

normal coma

Convulsões
não

sim

MÉDICO:

Te re s a B a e z
Nicolas Leone

PESO

860

COMPRIMENTO
g

3 8,0

cm

PER. CRANIANO

2 5,0

cm

EM
Anotar a denominação do local de internação do recém-nascido. (UTI,
CI, etc).
DATA E HORA
Anotar dia, mês e ano em que se deu a hospitalização. A seguir indicar
o momento da internação (hora/min.).
IDADE
Registrar a idade do recém-nascido (dias/horas) no momento da
internação.
IG CORRIGIDA
Anotar a idade gestacional corrigida em semanas completas e dias
no momento da internação, somando o tempo transcorrido desde o
nascimento até a idade gestacional ao nascer, de acordo ao registro
no SIP materno.
a
1 AVALIAÇÃO
Refere-se à avaliação clínica inicial realizada pela enfermagem ou pelo
médico no momento da hospitalização. Estão incluídos:
• Temp. Axilar. Indicar a temperatura axilar em graus Celsius (°C).
• SaO2 %
A porcentagem (%) de hemoglobina no sangue que se encontra
saturada de oxigênio, segundo medição por oximetria de pulso,
completar as casas disponíveis para tal fim.
• FiO2
Anotar a fração inspirada de oxigênio, em porcentagem (%), medida
com oxímetro ou lida no misturador de gases.
• Das seguintes características clínicas marcar SIM/NÃO segundo
corresponder:
- CIANOSE
- SDR (síndrome de desconforto respiratório)
- PALIDEZ
- DIURESE
- CONVULSÕES
VIGÍLIA
Relativo ao estado de consciência marcar NORMAL ou COMA, de
acordo com o caso.
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ENFERMEIRO
Anotar o nome do enfermeiro que realiza o primeiro controle de avaliação
do Recém-Nascido.
MÉDICO
Anotar o nome do médico que recebe o paciente e realiza a admissão.
PESO
Registrar o peso, em gramas, no momento da hospitalização.
ESTATURA
Registrar a estatura, em centímetros, do recém-nascido.
PER. CEFÁLICO (PERÍMETRO CEFÁLICO)
Registra a medida do perímetro cefálico occipitofrontal máximo, em
centímetros.
REGISTRAR DADOS RELEVANTES
NOTAS AO INTERNAR

Recebido em sacola de plastico.Ficou em campo quirurgico por 3 minutos prévio
ao pinzamento do cordon umbilical. Início de respiração aos 30 segundos,
Coloco-se em CPAP em primeiros 5 minutos prévios ao translado.
Não se realizo aspiracion , nem se exploro permeabilidad esofagica e anal
Crede ocular ao rendimento ao CTI. Não se visualizaron defectos congenitos
Solicito-se Rx de torax. Administrou-se surfactante prévia analgesia para realizar
intubación endotraqueal. A mãe encontra-se no sector de recuperação pós anestésica
Espaço disponível para anexar aqueles dados que o médico considere
relevantes da historia clínica e que não estejam incluídos nos dados
registrados previamente. Evitar a repetição de informação.
INFORMAÇÃO FORNECIDA À FAMÍLIA:
RELATÓRIO INICIAL À FAMILIA

direta

telefônica

não foi possível

Informa-se ao pai, quem vê a seu filho. Indica-se-lhe que é um prematuro são
que não teve complicações e que o apoio que precisou é o habitual para essa idade
Se seu filho tivesse alguma complicação informasse-se-lhe de imediato

Anotar a informação importante que foi obtida e comunicada à família do
recém-nascido. As posibilidades são
• DIRETA em caso de informação presencial aos familiares.
• TELEFÔNICA em caso de oferecer informação à família utilizando
serviços telefônicos.
• NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR, em caso de não ter conseguido
estabelecer comunicação.
Marcar de acordo com o caso.
Responsável pela admissão do paciente
Indicar nome, iniciais ou código do técnico responsável pela admissão
do recém-nascido no setor.
ASSINATURA
O responsável pela admissão do paciente deve assinar sobre a linha
destinada a tal efeito..
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Seção PATOLOGIAS
Nesta seção serão registradas todas as patologias ocorridas durante a
hospitalização do recém-nascido. Recomenda-se preenchê-la à medida
que vão sendo feitos os diagnósticos. Em caso de não ser registrada
nenhuma doença, marque NÃO no primeiro círculo. Marque SIM em
caso de existir uma ou mais patologias e proceda indicando qual/quais,
de acordo com o caso, dentro das doenças que estão incluídas como
opções no primeiro setor da seção (SIM/NÃO).
PATOLOGIAS
não

a
asfixia
ao nascer
membrana
a
hialina
a
SDR assoc
mecônio
hipert.
pulmonar
ducto
art. tratado

sim

não sim

apneia

neumotorax

não sim

SEPSE
não sim

displ.
bron. pulm.
ECN
confirmada
perf. intest.
focal.
sífilis
HIV
pré-natal

dia

mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

hemocultivo
positivo/gérme

RETINOPATIA
Não se
isolou
germe oftalmoscopia não sim n/c
indireta
idade gestac.
1O ex.
grau
max.

Outras (código e nome)

ASFIXIA AO NASCER

dias

(0-5)

Requer
cirurgia
não sim

ecografía

não sim

leucomalacia
hemorragia
craniana
grau
max.
(1-4)
asfíctico
c/convulções

Defeito congênito maior

1 0 ictericia pret
-

0

sem.

32 0

ENCÉFALO

- APNÉIAS

- MEMBRANA HIALINA

- PNEUMOTÓRAX

- SDR ASSOC MECÔNIO
(Síndrome de desconforto
respiratório associado à
aspiração de líquido meconial)

- DISPL. BRON. PULM
(Displasia Broncopulmonar)

- HIPERT. PULMONAR
(Hipertensão pulmonar)
- DUCTUS ART. TRATADO
(Ducto arterioso tratado
farmacológico ou cirúrgico)

- ECN CONFIRMADA
(Enterocolite Necrotizante
confirmada)
- PERF. INTEST. FOCAL.
(Perfuração intestinal
focalizada)
- SÍFILIS
- HIV PERINATAL

SEPSE
Cada uma das 4 linhas coleta informação sobre um evento de sepse.
Registre se existiu tal evento (marque SIM/NÃO e anote a data em que
começou o tratamento). Se houve uma hemocultura positiva indicar o
germe. Se apenas houve suspeita clínica e os antibióticos se mantiveram
5 dias ou mais, marcar NÃO SE ISOLOU O GERME.
RETINOPATIA
Será incorporada a informação referente à triagem para retinopatia da
prematuridade, indicando:
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Oftalmoscopia Indireta
Marcar SIM/NÃO segundo tenha sido realizado o estudo com técnica
indireta.
Indicar N/C caso não corresponda por ser um paciente sem risco de
retinopatia.
A oftalmoscopia indireta consiste na análise da retina com oftalmoscópio
indireto com lupa de 28 ou 30 D, prévia dilatação pupilar e instilação de
anestésico tópico.
Idade Gestacional 1º Ex.
Indicar a idade gestacional calculada (semanas e dias) quando foi
realizado o primeiro exame oftalmoscópico.
Grau Max. ( máximo)
Refere-se ao grau máximo de retinopatia observada.
0- Sem evidência de lesão
1- Linha de demarcação branca entre retina vascular e avascular.
2- Linha ou borda de demarcação elevada.
3- Borda com proliferação fibrovascular extra-retiniana.
4- Descolamento subtotal de retina.
5- Descolamento total de retina.
Requer Cirurgia
Marcar SIM/NÃO segundo a indicação do oftalmologista.
ENCÉFALO
Neste espaço registram-se variáveis adicionais de avaliação do sistema
nervoso central
Convulsões Asfícticas
Será anotado SIM quando exista asfixia fetal e convulsões neonatais.
Será anotado NÃO quando não existirem.
Ecocran (Ecografía Encéfalo Craniana)
Quando for realizada uma ecografía transfontanelar será marcado SIM
e quando não for realizada marcar NÃO.
Leucomalácia
Marcar SIM quando for evidenciada leucomalácia cerebral por qualquer
técnica de imagens. Se não existir o diagnóstico marcar NÃO.
Hemorragia Craniana
Indicar SIM/NÃO se houver ou não hemorragia intracraniana Se a
resposta for SIM indicar o grau máximo de hemorragia -GRAU MÁX.
(1-4)- observado:
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1- Hemorragia somente na matriz germinal subependimária.
2- Sangue intraventricular, sem dilatação ventricular.
3- Sangue intraventricular, com dilatação ventricular.
4- Hemorragia intraparenquimatosa.
OUTRAS (Código e Nome)
Sob este item há três grupos de espaços duplos que permitem registrar
até 3 outras patologias do recém-nascido segundo os códigos do
verso da HCP. Se um diagnóstico não está na lista de patologias;
é preciso pesquisar o código respectivo no verso da história clínica
perinatal segundo a Décima Revisão da Classificação Internacional
de Doenças (CID 10) OPS/OMS 1992. Ao lado de cada código será
escrito o nome da patologia.
DEFEITO CONGÊNITO MAIOR
Será registrada a existência de defeitos congênitos e o seu código
segundo o estabelecido no reverso da história clínica perinatal e será
escrito o nome do defeito.
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Seção TRATAMENTOS
Nesta seção são registrados alguns tratamentos que o recém-nascido
recebeu durante o período de hospitalização, será indicado SIM/NÃO
de acordo com a lista abaixo, completando os dados solicitados com
relação a:
TRATAMENTOS
não sim
surfactante

a

IDADE1 dose
horas

minutos

0030

indomet. profil

alimentação
parenteral

dias

20
5

horas

12

ventilado ET
CPAP

indo/ibup. trat.
aminof/cafei

CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
não sim
DURAÇÃO
CPAP pré-ventil

dias

oxigênio

dias

transfusões

10
10

dias

1

CIRURGIA
não sim
ducto
ECN
ROP
hidrocef

dias
>28d.

ml Vol. total

outra

CRESCIMENTO
INICIAL
peso mínimo

76 0

g

idade
recupera
peso

12
dias

peso a
36 sem.

24 8 0

ANTROPOMETRIA NA ALTA
PESO g

COMPRIMENTO PER. CRANIANO

2 5 6 0 4 5,0 3 4 ,5

cm
cm
Fotocopiar gráfico de peso/idade

SURFACTANTE, IDADE 1a DOSE indicando em horas e minutos de
vida quando recebeu a primeira dose.
INDOMET. PROFIL. (Indometacina administrada para profilaxia de
hemorragia intracraniana e fechamento do ducto arterioso)
INDO/IBUP. TRAT. (Indometacina ou Ibuprofeno administrados para o
fechamento farmacológico do Ducto Arterioso Persistente)
AMINOF/CAFEÍ (Aminofilina ou Cafeína para a prevenção/tratamento
da Apnéia da Prematuridade). Indicar no espaço localizado ao lado
quantos dias recebeu xantinas.
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, indicar no espaço localizado ao
lado o número de dias totais que recebeu de alimentação por via
parenteral.
CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
CPAP pré vent. Pressão positiva contínua nas vias aéreas previa à
intubação endotraqueal.
Ventilação ET (ventilação com tubo endotraqueal), duração em EM
DIAS E HORAS deve ser assinalado no espaço disponível.
CPAP. Indicar no espaço o total de dias completados com este método.
OXIGÊNIO. Assinalar o número de dias que foi administrada uma fração
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inspirada de oxigênio suplementar, caso supere os 28 dias, marcar no
círculo amarelo.
TRANSFUSÕES
Indicar em mililitros (ml) o volume total recebido de sangue e/ou
hemoderivados.
CIRURGIA
Marcar SIM/NÃO segundo a conduta cirúrgica nas seguintes patologias
cirúrgicas:
•
•
•
•
•

DUCTO (Ducto Arterioso Persistente)
ECN (Enterocolite Necrotizante)
ROP (Retinopatia da Prematuridade)
HIDROCEF (Hidrocefalia)
OUTRA, em caso de resposta positiva. Anotar qual.

CRESCIMENTO
Registra-se o PESO MÍNIMO alcançado durante a internação, IDADE
em dias em que recuperou o peso que tinha ao nascer (IDADE,
RECUPERAÇÃO DO PESO) e o peso no final das 36 semanas de
idade gestacional corrigida caso tenha nascido com idade gestacional
menor que as 36 semanas (PESO ÀS 36 SEM.)
ANTROPOMETRIA NA ALTA
Serão completados os espaços de PESO em gramas (g) com decimal,
ESTATURA em centímetros (cm) com decimal e PERÍMETRO
CEFÁLICO em centímetros (cm) com decimal.
Será tirada uma cópia do gráfico de peso/idade e anexada a este
formulário quando a alta for dada.
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Seção ALTA
ALTA
dia

mês

vivo
ano

18 110 8

falece

transferido

necrotério
não sim

lugar

IDADE NA IDADE GESTACIONAL
ALIMENTO
ALTA OU
NA ALTA
NA ALTA
sem. dias
MORTE
aleitamento
<1 dia
transferência
exclusivo
falece
durante a

não

sim

70

OXIGÊNIO
NO LAR

364

não sim

parcial artifícial

LAR NA ALTA
MÃE JUNTO
AO RN DIA
com mãe/pai
PRÉVIO
outros familiares
dia e noche
adoção
apenas dia
amparo instituc.
apenas visitou
n/c
não visitou

Deve ser completado em todos os casos.
DATA. Será registrada a data indicando dia, mês e ano em que recebeu
alta do hospital e em seguida será indicada a condição na alta. Se o
RN faleceu durante o período de internação na Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatais será marcado o espaço FALECE e será marcado
NÃO/SIM caso tenha sido realizada necropsia. Será registrada a data
de falecimento no espaço correspondente indicando dia, mês e ano.
VIVO. Será marcado se ao receber alta estava vivo.
TRANSLADO. Será marcado se a criança recebeu atendimento na
hospitalização neonatal mas posteriormente foi transferido para outro
estabelecimento.
LUGAR. Será anotado o código que identifique o lugar, especificando
o nome de tal local na linha disposta a tais efeitos.
Se a criança FALECE DURANTE O TRANSPORTE OU NO LUGAR
PARA ONDE FOI ENCAMINHADO, será marcado o círculo SIM. Caso
contrário marcar NÃO.
IDADE NA ALTA OU EM CASO DE MORTE
Registra-se em dias a idade da criança no momento da alta ou do
falecimento. Será marcado no círculo anexo caso ocorra nas primeiras
24 hs de vida.
IDADE GEST. AO RECEBER ALTA
Registra-se a idade gestacional corrigida levando em conta a idade
gestacional no nascimento e somando as semanas transcorridas até
o momento da alta. Serão considerados também os dias que superam
o número exato de semanas.
OXIGÊNIO EM DOMICÍLIO
Registra-se caso o recém-nascido seja dependente de oxigênio
suplementar no momento da alta.
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ALIMENTO AO RECEBER ALTA
Indicar o tipo de alimentação que a criança recebeu nas últimas 24
horas.
• Aleitamento materno exclusivo se apenas recebe leite materno e
nenhum outro líquido ou leite artificial.
• Aleitamento não exclusivo (parcial): recebe leite materno além de
líquido ou leite artificial.
• Alimentação artificial, se não foi alimentado com leite humano.
MÃE JUNTO AO RN NO DIA PRÉVIO A RECEBER ALTA
Marcar de acordo com o caso segundo os cuidados que a mãe ofereceu
ao recém- nascido nas 24 hs prévias à alta; dentro da Unidade ou da
Unidade Neonatal ou em qualquer outra Unidade do hospital. P.ex.:
Residência de Mães.:
• Dia e noite (recebeu cuidados da mãe durante as 24 hs prévias à
alta)
• Só de dia: (o cuidou só de dia).
• Só visitou. Todo o cuidado do recém-nascido esteve a cargo da
enfermagem.
• Não visitou (não esteve em contato com a criança nas últimas 24
hs prévias à alta)
LOCAL DE RESIDÊNCIA APÓS RECEBER ALTA
Marcar a opção que corresponder com respeito ao domicílio no qual a
criança irá morar logo após a alta:
• Com mãe/pai (caso vá morar com pelo menos um dos seus
progenitores)
• Outros familiares (caso vá morar com familiares que não sejam
seus progenitores)
• Adoção (caso vá para um lar na qualidade de filho adotivo)
• Amparo instituc. (caso a criança seja destinada a uma instituição e
ficando sob seus cuidados)
• n/c ( falecimento)
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Seção TRIAGEM / IMUNIZAÇÃO
TAMIZAJES/IMUNIZAÇÕES
SIFILIS
neg

TSH

AUDIÇÃO

FALCIFORME

BCG

Hep B vac

normal

normal

normal

não

não

+ tratado

elevado

déficit

anormal

sim

sim

+ não tratado

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

A triagem neonatal de patologias assim como as imunizações têm como
objetivo principal prevenir contra severos danos mediante o início de um
tratamento oportuno ou a aquisição de imunidade ativa. Será marcada
para cada item a possibilidade mais adequada para a situação da criança
que recebe alta:
SÍFILIS. Marcar segundo corresponda caso tenha apresentado teste de
VDRL ou RPR:
- negativo (neg)
- positivo e completou tratamento com Penicilina (+ tratamento)
- positivo e não completou tratamento de 10 dias com Penicilina (+
não recebeu tratamento)
- se não há registro do ocorrido com respeito a esta triagem será
marcado sem dado (s/d)
TSH. Marcar segundo corresponda após o resultado da determinação do
nível de hormônio estimulante da tireóide para detecção de hipotiroidismo
congênito:
- normal
- elevado se o nível no plasma está acima do limite máximo da
escala de normalidade. Requer reiterar a determinação e iniciar
tratamento de imediato.
- se o resultado se desconhece na alta (s/d)
AUDIÇÃO. Marcar segundo corresponda ao resultado de triagem auditiva
(potenciais auditivos de tronco encefálico ou emissões otoacústicas),
correspondendo a:
normal
déficit
sem dado caso não se tenha avaliado este aspecto (s/d)
FALCIFORME. Triagem seletiva de anemia falciforme em população
afro-descendente. Indicar se o resultado foi:
- normal
- anormal
- s/d Não se realizou
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BCG. Marcar se o neonato recebeu ou não a vacina BCG (SIM/NÃO)
antes de receber alta. Caso não haja registro marcar s/d.
HEP B VAC . Marcar se a criança recebeu a imunização contra a hepatite
B segundo corresponda (SIM/NÃO). Se não houver registro na história
marcar s/d.
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Seção PROMOÇÃO DE SAÚDE
Temas abordados
PROMOÇÃO DE SAÚDE - Temas abordados
Aleitamento
exclusivo
Dormir boca
para cima
Prevenção
contágio espivirus

não sim

não sim
Uso álcool/gel
Direitos/
protec. social
Entrego
material impreso

Serão registradas neste setor as intervenções educativas orientadas à
promoção de condutas saudáveis.
Será marcado NÃO/SIM caso o tema tenha sido abordado ou reforçado
no momento de receber alta:
Dormir de barriga para cima para prevenir a síndrome da morte súbita
do lactente
Aleitamento materno exclusivo
Prevenção de contágio do respirovirus , manejo dos objetos em contato
com outras pessoas que possam ser portadoras do respirovirus.
Critérios de isolamento na época de epidemias.
Uso de álcool gel na higiene das mãos de todas as pessoas que tiverem
contato com a criança.
Direitos/proteção social caso tenha sido oferecida informação com
respeito aos direitos da mãe e à cobertura e acesso a benefícios de
proteção social.
Entrega de material impresso caso se conte com informação impressa
de utilidade sobre puericultura, crescimento e/ou desenvolvimento da
criança.
NOTAS
Dispõe-se, ainda, de um espaço para adicionar aqueles dados que o
médico considere relevantes da história clínica e que não estejam
incluídos nos dados registrados previamente.
NOTAS

Exame clínico normal. Amamentação em livre demanda. Permaneceu internado
durante as últimas duas semanas, pois na casa havia adultos com doença viral
respiratória.
Alta oftalmológica.
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Seção INDICAÇÕES AO RECEBER ALTA
INDICAÇÕES AO RESPONSÁVEL
RECEBER ALTA

Nicolas Leone

TELEFONE

7081407

E-MAIL

neo@yahoo.com

Amamentação em livre demanda. Entrega-se 1 litro de álcool gel indicando seu uso
quando forem manipular o bebê. Isolamento rigoroso de pessoas com infecção
respiratória. Manter com mínimas visitas e saídas a lugares públicos.

RESPONSÁVEL
Indicar com letra legível o nome do técnico responsável por dar alta.
TELEFONE
Colocar um telefone de referência caso os familiares do paciente sintam
necessidade de realizar consultas aos responsáveis pela alta sobre os
cuidados da criança em domicílio.
EMAIL (Endereço eletrônico)
Anotar o endereço eletrônico (e-mail) da pessoa responsável por dar
alta, de forma que os familiares da criança ou quem cuidará dela possam
se comunicar.
No espaço serão anotadas as indicações que devem ser cumpridas após
o paciente receber alta.
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Sección SEGUIMIENTO COORDINADO
SEGUIMENTO
COORDENADO

Lugar
Pediátrico

Oftalmológico não

sim

Audiológico não

sim

Apoio Psicossocial não

sim

M a te rn i d a d

Ne u ro fi s i o l o g í a H C
Psicol Médica HC

Telefone

4 871515

4 871515
4 871515

Data
mês

ano

dia

mês

ano

dia

mês

ano

dia

21110 8
21110 8

Por quantas semanas
a mãe não realizará
tarefas fora do lar?

3
< 4 semanas

Na primeira parte desta seção serão detalhadas as primeiras consultas
programadas para que o paciente realize os seus controles de
seguimento:
PEDIÁTRICO, indicar o lugar onde será realizado o primeiro controle
logo após a alta, bem como o telefone de tal lugar e a DATA, dia, mês e
ano coordenados para visitar o Pediatra.
OFTALMOLÓGICO, marcar NÃO/SIM segundo corresponder. Em
caso afirmativo indicar o lugar onde será realizado o controle pelo
Oftalmologista, o telefone e a data com dia, mês e ano estipulado para
a visita.
AUDIOLÓGICO, marcar NÃO/SIM segundo corresponder. Em
caso afirmativo indicar o lugar onde será realizado o controle pelo
Otorrinolaringologista ou Fonoaudiólogo, o telefone e a data com dia,
mês e ano estipulados para a visita.
APOIO PSICOSSOCIAL, marcar NÃO/SIM segundo corresponda. Em
caso afirmativo indicar o lugar e o telefone de contato.
Na segunda parte da seção será perguntado: POR QUANTAS SEMANAS
A MÃE NÃO REALIZARÁ TAREFAS FORA DO LAR? Registrar o número
de semanas completas que a mãe poderá dispor para permanecer na sua
casa com o seu filho e sua família, sem ter que realizar tarefas fora do
lar. Caso o tempo indicado seja menor que 4 semanas marcar o círculo
localizado abaixo.
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PLANILHA DIÁRIA NEONATAL
“Meus registros diários”
ASPECTOS GERAIS
Este novo modelo de planilha de cuidados diários do recém-nascido registra
os cuidados durante a sua hospitalização e hierarquiza um modelo de
atendimento junto aos seus pais. Por este motivo registra-se a informação
desde a pessoa do recém-nascido denominando alguns dos seus setores
de forma coloquial “Mamãe”, “Papai”, “Minha mamãe está em...”, “Mamãe
me mima”, etc.
Este formulário:
• Começa a ser feito desde o momento em que o recém-nascido entra em
qualquer setor de atendimento hospitalar especializado até receber alta.
• Não costuma ser usado para o recém-nascido que nasce no final da
gestação, saudável e que permanece em alojamento com a sua mãe.
• O registro é feito usando uma folha para cada dia de internação, que se
mantém na área individual de cuidado do recém-nascido e em seguida
é anexada ao prontuário clínico.
Propõe-se que o Prontuário Clínico do Recém-Nascido comece com o
Formulário da História Clínica Perinatal, complementado pelo Formulário
da Hospitalização Neonatal, seguido pelas Planilhas Diárias Neonatais. Em
seguida o prontuário deve documentar por escrito o raciocínio clínico e os
fundamentos para as decisões diagnósticas e terapêuticas, assim como
os dados clínicos e pára clínicos relevantes adicionais aos registrados nos
formulários do SIP.

Seção IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÃO ATUAL

JulietaM E U N O M E
Papai:
Noelia Díaz
CONDIÇÃO ATUAL
Estable - Inicio de alimentación
enteral
Fototerapia

MEUS REGISTROS DIÁRIOS - CLAP/SMR - OPAS/OMS
Mamãe:

NÍVEL DE
CUIDADO mínimo intermédio intensivo

MAMÃE
ESTÁ EM

neste
hospital

outro
hospital

em
casa

berço berço aquecido incubadora
outra
casa

mima e
MAMÃE ME acompanha

não

MONI
TORES F. Card. F. Resp.
cuida e
segura
alilimpa
nos braços
menta
sim

SaO2

Temp.

amamenta

MEU NOME. O nome dado pela família ao recém-nascido no momento
da admissão.
MAMÃE. O nome e sobrenome da mãe
PAPAI. O nome e sobrenome do pai.
CONDIÇÃO ATUAL. Diariamente, no turno que o formulário começou
a ser usado, são resumidos em poucas palavras a condição do
recém-nascido e da sua mãe: P.Ex: Pré-termo, SDR, Extubado Sem
complicações.. Outro Ex:. Em crescimento, desnutrição leve. Mãe
continua na UTI
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NÍVEL DE CUIDADOS. Marcar uma cruz no espaço que corresponda
ao nível requerido de cuidados: MÍNIMO, INTERMEDIÁRIO ou
INTENSIVO, e se está em BERÇO, BERÇO AQUECIDO ou
INCUBADORA.
MAMÃE ESTÁ EM. Registrar se a mãe está no mesmo hospital, outro
hospital, em sua própria casa ou em outra casa. Segundo a informação
coletada a cada dia.
MAMÃE ME. Neste setor são registradas diariamente as atividades que
a mãe realiza enquanto está com o recém-nascido internado. Foram
sintetizadas em quatro atividades que habitualmente são progressivas
durante a internação: “Mima e acompanha” descreve a presença da
mãe junto ao recém-nascido e que o toca; “Cuida e limpa” e participa
dos cuidados com o recém-nascido; “Dá colo” (auto-explicativa);
“Alimenta” participa da alimentação, seja por sonda ou outros meios;
“Amamenta” quando alimenta diretamente no peito.
FOTOTERAPIA. Anotar SIM se recebe fototerapia em qualquer momento
desse dia. Anotar NÃO se não recebe.
MONITORES. Anotar as funções com monitoramento eletrônico: F. RESP
para freqüência respiratória, F CARD para freqüência cardíaca, SaO2
para oximetria de pulso, TEMP para temperatura cutânea.
SEPSE EM TRATAMENTO
não sim

Não se
isolou germe
bacteriana
fungos

MÊS

ANO

DIAS NO HOSP.

1
0 0 11 0 9
1
2 6 sem. 1 d.
DIAS VIDA

IG CORRIGIDA

PER. CEF.

PESO atual

,

cm

24 HORAS
PRÉVIAS

BALANCE
HÍDRICO
(+ -)

VARIAÇÃO
PESO (+ -)

882g

TOTAL DE
LEITE
MATERNA

g

APORTE
CALÓRICO

00
31

ml
ml
cal/Kg/d

germes

DIA

SEPSE EM CURSO. Registrar diariamente NÃO/SIM segundo
corresponda se o recém-nascido está sendo tratado por sepse com
critério Somente clínico ou quando foi identificada a sua causa
Bacteriana ou por Fungos, caso tenha conseguido identificar o
germe. Anotar o germe identificado.
DIA MÊS e ANO. Anotar a data correspondente.
DIAS HOSP. Anotar quantos dias completos transcorreram desde a sua
entrada no hospital. O primeiro dia de internação é considerado dia 0
DIAS DE VIDA. Calcula-se desde o nascimento até a data atual. O dia
do nascimento é considerado dia 0.
IDADE GESTACIONAL CORRIGIDA. (em semanas completas e dias)
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calcular a idade pós-menstrual ou seja a idade gestacional ao nascer
mais os dias de vida.
PER. CEFAL. Será anotado o perímetro fronto-occipital máximo em
centímetros com uma cifra decimal.
PESO ATUAL. Será anotado o peso em gramas, nu, correspondente a
esse dia.
24 HORAS PRÉVIAS. corresponde a um resumo de alguns valores
registrados durante o dia anterior:
LEITE MATERNO COLETADO. É a quantidade de leite que a mãe extraiu
do peito e entregou na Unidade durante as 24 horas prévias. Calculase somando cada uma das quantidades que figura na fileira de dados
correspondente a VÊM ME VISITAR E ME TRAZEM LEITE.
VARIAÇÃO DE PESO. Registra-se nos espaços a diferença em gramas
entre o peso do dia anterior e o atual. Se a variação é normal registra-se
o sinal correspondente (+ ou -) no círculo branco (variação esperada).
Se a variação é anormal registra-se o sinal correspondente (+ ou -) no
círculo amarelo (variação não esperada ou de alerta).
BALANÇO HÍDRICO. É a soma de todos os volumes ingeridos ou
recebidos por via parenteral menos as saídas por diurese, evacuações
e vômitos ou extrações ou drenagens digestivas. Serão acrescentadas
as perdas insensíveis estimadas. Anota-se se o valor é positivo ou
negativo (+ ou -).
CONTRIBUIÇÃO CALÓRICA. É a soma de todas as Kcal. que recebeu
nas 24 horas prévias de forma enteral ou parenteral expressas em
quilo de peso por dia.
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Seção CUIDADOS PROGRAMADOS
HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

VEM E ME TRAEM LEITE
PROTEÇÃO TÉRMICA
HUMIDADE

7 : 4 5 9 : 0 0 1 2 : 0 0 1 3 : 3 0 1 6 :0 0 1 9 :4 0

Fernández

QUEM ME CUIDOU?
MAMÃE

PAPAI
POSIÇÃO

sim não

Fernández A.Díaz

sim não

sim não

ml

ml

/DD

/DD

sim não

ml

ml

A.Díaz B.García

sim não

sim não

ml

ml

/DL

O espaço deste módulo divide-se em 12 colunas para registrar em cada
uma delas, os cuidados correspondentes a um período de tempo
determinado. Se os eventos de cuidados programados requererem
mais de 12 colunas, será utilizada uma segunda folha para esse dia.
Os dados não previstos nesta seção do formulário e coletados durante
cada controle, podem ser anexados como anotações no espaço livre
ao final de cada coluna no verso do formulário.
HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS. anotar a hora (0-24) e
os minutos em que são iniciados os cuidados programados ou o
atendimento não programado.
“QUEM CUIDOU DE MIM”. São anotados os nomes, as iniciais ou o
código da pessoa que realiza estes cuidados.
“VÊM ME VISITAR E ME TRAZEM LEITE” “Mamãe”. Marcar em SIM
se a mãe esteve ao lado do seu filho no intervalo prévio ou durante
os cuidados registrados nesta coluna. Marcar NÃO se não participou.
“Papai”: Marcar SIM se o pai esteve ao lado do seu filho no intervalo
prévio ou durante os cuidados registrados nesta coluna. Marcar NÃO
se não participou.
LEITE MATERNO COLETADO. Anota-se o volume de leite (em mililitros)
que a mãe extraiu do peito e entregou desde o registro na coluna
anterior.
PROTEÇÃO TÉRMICA /UMIDADE /POSIÇÃO. Anotar as iniciais que
correspondam à proteção térmica: Lâmina ou bolsa plástica, gorro,
vestido, etc., . Anotar a porcentagem de umidade caso se disponha
de higrômetro.
Anotar a posição: prono(P), supino(S), decúbito lateral direito (DLD) ou
esquerdo (DLI).
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Seção CONTROLES VITAIS

COR

TEMPO de
RECOLORAÇÃO

Ict/2s

Re a c t

36.8/36.5
56 não
sim
153
Ict/2s

36/34.7 36.9/35.9 36.9/36.1
56 não
68 não
58 não
sim
sim
sim
15746/30 144 43
Ict
Ict
Apnea

Ict/2s

sim

Re a c t
Apnea

PRESSÃO
ARTERIAL

não

Re a c t
Apnea

FREQÜÊNCIA
CARDÍACA

36.9/35.5
52 não
sim

Re a c t
Apnea

APNEIAS

React
Apnea

INCUBADORA

FREQÜÊNCIA
RESPIRATÓRIA

React
Apnea

CONTROLES VITAIS

ESTADO DE CONSCIÊNCIA
TEMPERATURA
AXILIAR

Registrar os controles vitais segundo critérios uniformes. Em algumas
variáveis foi incluída uma área amarela (ângulo inferior direito) para
destacar os valores que indicam alerta ou franca anormalidade.
ESTADO DE CONSCIÊNCIA. Avalia-se mediante a observação e a
resposta a estímulos. É a avaliação geral do estado de vigília do
recém-nascido. Anotar: VIGILIA/ SONO NORMAL. O que importa é o
valor evolutivo desta condição. Em caso de reatividade deprimida ou
hiperexcitabilidade, será anotada uma cruz sobre a ficha amarela.
TEMPERATURA AXILAR. Anotar a temperatura do recém-nascido em
Graus Celsius medida na zona axilar ou inguinal.
TEMPERATURA DA INCUBADORA.
Registrar a temperatura interior da incubadora em graus Celsius.
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. Anotar o valor da FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA medida em um minuto completo
RESPIRAÇÃO PERIÓDICA E APNÉIAS. Anotar se foi observado um
padrão de respiração periódica com períodos de freqüência respiratória
normal ou alta e períodos de tonturas.
Registrar NÃO/SIM na ausência ou presença de apnéias, (períodos
superiores a 20 segundos sem ventilação espontânea), com
bradicardia, cianose ou queda da saturação de oxigênio.
FREQUÊNCIA CARDÍACA. Anotar o número de batimentos por minuto.
TENSÃO ARTERIAL. Quando for indicado o controle da pressão arterial
será anotado o valor sistólico, diastólico e a média calculada em
mmHg.
COR. Registrar a cor do recém-nascido mediante a abreviatura de uso
local.
TEMPO DE RECOLORAÇÃO. Registrar em segundos o tempo que se
completa a reperfusão de uma área da pele logo após uma compressão
digital. Se o tempo de recoloração é superior a um segundo indicar
com uma cruz na ficha amarela.
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Sección PÉRDIDAS
PERDAS

SANGUE
EXTRAÍDO
MICÇÃO
DEPOSIÇÕES
QUANTIDADE
RESIDUAL GASTRICO
E VÔMITOS

130

0,5
30/30
No
0

0,5
0/30
No
0

42/72
No
0

0,6
8/80
No
2 mL

0,6
18/98
No
0

PERDAS. Esta seção tem 4 fileiras para registrar as perdas nas doze
colunas de cuidados programados.
PERDAS NAS 24 HORAS PRÉVIAS. Em cada fileira há um espaço
que precede as colunas de cuidados programados onde se anota o
valor total das perdas nas 24 horas prévias para cada item registrado
(sangue extraído, micções, evacuações / drenagens digestivas,
resíduos gástricos e vômitos). Para calcular o balanço hídrico deve-se
adicionar a estas perdas medidas, as perdas insensíveis estimadas por
evaporação da pele. O balanço hídrico é anotado no ângulo superior
direito desta planilha como foi indicado anteriormente.
SANGUE EXTRAÍDO. Anotar os mililitros (mL), com uma casa decimal,
de sangue extraído para exames de laboratório.
MICÇÕES. Registrar o volume total; de urina em mililitros (mL) que emitiu
o recém-nascido desde o registro anterior. É escrito UP se houve urina
perdida, que não se pode medir. O valor do volume se mede quando
se usa coletor de urina ou se estima pelo peso duplo da fralda. Indicase na ficha amarela quando a diurese é inferior ou superior à normal
para esse momento.
EVACUAÇÕES. Anotar o número de evacuações desde o registro
anterior ou o volume de ileostomia e/ou colostomia. Na mesma ficha
pode ser anotado o TIPO segundo o código definido pela Unidade. Se
o tipo é anormal indica-se na casa amarela.
RESÍDUO GÁSTRICO-VÔMITOS. Quando se observa resíduo gástrico
em uma aspiração gástrica programada, anota-se o volume em
mililitros (mL), e se escreve a abreviatura de uso local que indique
as suas características (claro, com bile, alimento, sangue fresco ou
sangue digerido). Se não existe resíduo indica-se negativo (-). Se em
tal período prévio apresentou vômitos, registra-se o volume estimado
e suas características. Se o resíduo é superior ao normal ou vomita
indica-se na casa amarela.
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Seção INFUSÕES
INFUSÕES NAS 24 HORAS PRÉVIAS
Existe um espaço que precede a primeira coluna de cuidados
programados onde se anota o valor total de alimentos recebidos nas
24 horas prévias, por via oral ou parenteral.

TIPO E
VOLUME
FORMA DE
ADMINISTRAÇÃO

PREVIAS

APORTE ORAL

INFUSÃO ORAL

TIPO e VOLUME. Registra-se o volume em mililitros (mL) , administrado
nesse momento. Se a infusão enteral é contínua registra-se o
administrado desde o registro anterior, incluindo o volume administrado
que pôde ter sido extraído como resíduo gástrico.
Registra-se o tipo de alimento administrado: Leite Humano, Leite
Humano com Fortificante ou Óleos, Leite de vaca modificado ou Água
com glicose.
FORMA DE ADMINISTRAÇÃO. Registra-se se é por Sonda Orogástrica
(SOG), Gastróclise contínua (GC), Conta-gotas, Copo ou Colher de
chá (segundo código local), Peito Direto (PD) ou Mamadeira.
INFUSÃO PARENTERAL

APORTE PARENTERAL

VIA
CENTRAL PERIFERICA
VIA
1

APT
Sol.
3
Insulina
4
PAM
2

5

41.2
49
5.3
3.3

CUV
CUA

CUV
CUA

-

1.5/0
2.7/0
0.4/0
0.1/0

-

4.2/2 4.2/16 22.6
27/2
0.1/0.2 0.1/06 0.7/0.1

42.33

42/50

1.0/0.1

01/1.3

“

Esta seção tem espaços que podem ser utilizados de forma diversa
segundo as práticas de registro local. Em consenso com profissionais
de diversos meios é feita uma proposta de registro de vias de infusão e
fluidos infundidos.
VIA CENTRAL/ VIA PERIFÉRICA
O uso de uma Via Venosa Central (VVC) é registrada à esquerda
da quadrícula. Se for um percutâneo registra-se o lugar onde está
colocado o local de punção. Além disso, a letra “C” é inserida no dia
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que for colocado, a letra “R” no dia que é retirado, “RI” se for retirado
por estar infiltrado, “NN” se não for necessário. Se for um Cateter
Venoso Umbilical CVU ou um Cateter Arterial Umbilical (CAU) registrase no mesmo lugar.
O uso de uma Via Venosa Periférica (VVP) é registrado à direita da
quadrícula.
INFUSÕES NAS 24 HORAS PRÉVIAS.
Em cada fileira há uma casa que precede a primeira coluna de cuidados
programados onde se anota o volume total infundido por cada uma das
vias parenterais. O cálculo do balanço hídrico se realiza subtraindo as
perdas das infusões realizadas.
INFUSÃO EM CADA VIA (1-4). Registram-se em quatro fileiras, utilizando
cada fileira para infusões independentes.
TIPO de infusão. Anota-se em cada fileira: SG 5%, 10%+íons, Glóbulos
Vermelhos Concentrados (GVC em vermelho), Plasma (PL),
Alimentação Parenteral Total (APT), Alimentação Parenteral Parcial
(APP), Dopamina (Dopa), Antibióticos (ATB), Albumina (Alb), etc.
VOLUME. Anotam-se os volumes que serão e os que já foram infundidos.
No momento de iniciar uma infusão parenteral registrar (no setor
superior esquerdo da quadrícula) o volume da solução a ser infundida
em determinado período de tempo. Recomenda-se que a mesma seja
colocada em um medidor volumétrico ou seringa cuja infusão seja
realizada por bomba.
No seguinte momento de cuidados programados se lê e registra o
volume que fica no medidor volumétrico ou seringa. A diferença com o
volume a ser infundido registrado no controle prévio é o volume total
que já foi infundido no recém-nascido
Sempre que se coloque um volume novo de solução no medidor
volumétrico deverá ser colocada uma seta descendente ( J ) junto à
quantidade anotada.
Quando a administração do volume que está sendo infundido for
suspensa transitoriamente, para passar a outro, como por ex. Infusão
de sangue, interrompe-se o registro nessa fileira e inicia-se em outra.
Ao reiniciar continua-se na mesma fileira, na coluna que corresponda
a esse momento.
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Seção CUIDADOS PROGRAMADOS
MEDICAÇÃO
CUMPRIDA

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS

Ampi i/v Aminofil
8 mg i/v

ANOTAR FÁRMACOS
DOSE e VIA

VOLUME

7 : 45 9 : 00 12 : 00 13 : 30 16 : 00
Aminofil
2 mg i/v

ml

HORA DE CUIDADOS PROGRAMADOS. Em cada coluna se reitera
a que corresponde ao momento inicial dos cuidados anotados no
verso.
MEDICAÇÃO ADMINISTRADA:
ANOTAR FÁRMACOS DOSE E VIA. Registrar os fármacos, doses e via
de administração que devem corresponder às indicações médicas.
VOLUME mL. Quando são administrados os fármacos, será registrado
o volume total administrado nesse momento. São excluídas desta
anotação as medicações que já foram registradas na Seção de
INFUSÕES PARENTERAIS. (Por Ex.: Molar de Bicarbonato 1/3 de
Solução, glicose IV em bolus (solução a 10%), etc.). Estes registros
de volume total administrado como medicação devem ser adicionados
à infusão parenteral para o cálculo do balanço hídrico.
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Seção CUIDADOS RESPIRATÓRIOS:
CUIDADOS
RESPIRATÓRIOS

SET / Nasal / Carpa
PIM
PPC
PMVA
FiO2

Secreções
Quantidade - Tipo
FR
Tempo Insp.
Drenagem Tórax
SaO2

Set / 14 20
3 0,3
21

95% 21

+++
CPAP/+++
CPAP 6
CPAP 6
90% 21

91% 21

+++
CPAP 6

94% 21

93%

SET- Nasal- Capacete/. Será registrado se o recém-nascido ventila
através de uma Sonda Endotraqueal, anota-se a abreviatura e o
tamanho da sonda (SET #), uma Cânula Nasal ou peça Nasal (N) ou
se está respirando dentro de um Capacete/Hood(C), Halo de oxigênio
(H).
SECREÇÕES quantidade-tipo. Será registrada a presença de secreções
respiratórias anormais em quantidade ou tipo. A quantidade se
expressa em + ,até +++. O tipo indica se as mesmas são mucosas(M),
purulentas (P), com sangue (S).
PIM (Pressão Inspiratória Máxima) é o valor da pressão, expressa em
centímetros de água, do pico inspiratório da ciclagem do ventilador de
pressão positiva.
PPC é Pressão Positiva Contínua, é o equivalente a CPAP ou CDPAP
(em inglês: Continuous Positive Airway Pressure . Em caso de uso
endotraqueal ou nasal será registrada da mesma forma já que na
fileira anterior se registrou a via endotraqueal ou nasal (SET ou N).
PMVA é a Pressão Média das Vias Aéreas.
FR é Freqüência dos Ciclos de Pressão Positiva. A Freqüência Respiratória
espontânea do paciente é registrada no verso.
Tempo Insp é o Tempo Inspiratório do Ciclo de Pressão Positiva do
Ventilador. Em alguns modelos esta leitura está disponível, também é
possível se estimar com pouca precisão.
FiO2. Registram-se os valores de Fração Inspirada de Oxigênio. Estes
valores podem ser lidos diretamente do misturador de gases do
ventilador ou medidos com oxímetro. Caso o paciente não receba
oxigênio adicional será indicado que respira AR
SaO2. Registra-se a saturação de oxigênio segundo a leitura do
saturímetro de pulso.
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Seção EXAMES PARACLÍNICOS

EXÁMES PARACLINICOS

ANOTAR RESULTADOS

Hgt 1.12 g/dL

Hgt 1.03 g/dL

SOLICITADOS

NOTAS ADICIONAIS E CUIDADOS

GASO 7:30
Rx Tórax

Estável, com edema
se extubado tolera bem
secreções abundantes
se retira-se sol. IV e PAM

Hgt 1.12

Estável, em CPAP
secreções abundantes
nas narinas
sem movimento intestinal

ANOTAR RESULTADOS. Neste espaço de cada coluna anotam-se
os resultados dos exames paraclínicos realizados nesse intervalo
ou recebidos caso sejam exames que requerem muita espera
do laboratório. P.Ex Gasometria nesse momento ou o TSH do
nascimento.
SOLICITADOS. São escritos os exames e as interconsultas solicitadas
nesse dia.
REQUERIDO
SE REQUER
APOIO PSICOSSOCIAL

sim não

COMPARECEM
PSICOLOGIA
ASSISTENTE SOCIAL

Neste espaço, a solicitação de apoio psicossocial é anotada
diariamente.
Marcar NÃO /SIM segundo corresponder. Não esquecer que em todas
as mães deve ser realizada uma avaliação 14 dias após o parto, pois
quando os seus filhos permanecem hospitalizados é muito freqüente
que sintam necessidade de apoio especial.
PARTICIPAM
Neste espaço, marcar NÃO/SIM em caso de haver ou não participação
do pessoal de Psicologia ou da Assistência Social.
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Seção OBSERVACÕES
OBSERVACÕES ADICIONAIS DE ENFERMAGEM. Este espaço pode
subdividir-se com linhas verticais entre dois turnos de enfermagem
e está previsto para o registro de observações da enfermagem que
não estão pré- codificadas e não foram registradas nos cuidados
programados das colunas do mesmo período.
NOTAS ADICIONAIS E CUIDADOS

Estável, com edema
se extubado tolera bem
secreções abundantes
se retira-se sol. IV e PAM

Estável, em CPAP
secreções abundantes
nas narinas
sem movimento intestinal

Estável, em CPAP
Estável, em CPAP
secreções abundantes
secreções abundantes
foi realizada lavagem gástrica
nas narinas com sangue
Residuo gástrico com sangue residual
insulina é suspensa 23:00 pm

CUIDADOS DE ENFERMAGEM PROGRAMADOS
O pessoal de enfermagem escreve aqui os cuidados individuais
do recém-nascido e os da sua mãe e família relacionados com o
atendimento do mesmo.
TRATAMENTO INDICADO
São anotadas diariamente as indicações médicas e as suas modificações
durante as 24 horas seguintes. Usar letra de forma e legível.
TRATAMENTO MÉDICO (usar letra de forma pequena e clara)

Aminofilina 8 mg i/v (1a dosis) + 2 mg i/v c/8 hs
Ampicilina 100 mg i/v c/12 hs
Gentamicina 5 mg i/v c/48 hs
Indometacina 0,1 mg i/v a pasar em 30 minutos
Insulina 0,1 mL/hora hora 23:00 insulina é suspensa
APT a 4.2 mL!h - Incrementar a 5 m/h (h 16:00)

Uma vez finalizada a planilha de cada dia, a mesma pode permanecer
junto ao berço ou incubadora do recém-nascido por um ou mais dias
segundo as práticas locais e em seguida é incluída no prontuário clínico de
forma ordenada logo após os formulários de Hospitalização Neonatal.
Este é o documento mais completo de registro de toda a informação
contida sobre as condições de saúde e doença do recém-nascido,
bem como sobre o seu crescimento e desenvolvimento, prescrições e
cuidados enquanto estiver sob internação. Deve ser complementado
com o raciocínio clínico daqueles que o atendem
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ANEXO

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)
RELACIONADAS COM GESTAÇOES QUE TERMINAM EM ABORTO
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)
RELACIONADAS COM GESTAÇOES QUE TERMINAM EM ABORTO
O00-O08 Gravidez que termina em aborto
Exclui: continuação da gravidez em gestação múltipla após
aborto de um ou mais fetos (O31.1)

.0

Incompleto, complicado por infecção do trato genital
ou dos órgãos pélvicos
Com as afecções relacionadas em O08.0

O00

.1

Incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia
Com as afecções relacionadas em O08.1

.2

Incompleto, complicado por embolia
Com as afecções relacionadas em O08.2

.3

Incompleto, com outras complicações ou com
complicações não especificadas
Com as afecções relacionadas em O08.3-.9 .

O00.1 Gravidez tubária
Gravidez na trompa de Falópio
Ruptura da trompa (de Falópio) devida à gravidez
Aborto tubário

.4

Incompleto, sem complicações

.5

Completo ou não especificado, complicado por infecções do trato genital ou dos órgãos pélvicos
Com as afecções relacionadas em O08.0

O00.2 Gravidez ovariana

.6

O00.8 Outras formas de gravidez ectópica
Gravidez : (no): cervical
corno uterino
intraligamentar
mural

Completo ou não especificado, complicado por hemorragia exces¬siva ou tardia
Com as afecções relacionadas em O08.1

.7

Completo ou não especificado, complicado por embolia
Com as afecções relacionadas em O08.2

.8

Completo ou não especificado, com outras complicações ou com complicações não especificadas
Com as afecções relacionadas em O08.3-.008.9

.9

Completo ou não especificado, sem complicações

Gravidez ectópica
Ilnclui: gravidez ectópica rota
Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qualquer complicação associada.

O00.0 Gravidez abdominal
Exclui: assistência prestada à mãe, motivada por feto
viável em gravidez abdominal (O36.7)
parto de feto viável em gravidez abdominal (O83.3)

O00.9 Gravidez ectópica, não especificada
O01

Mola hidatiforme
Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qualquer complicação associada.
Exclui: mola hidatiforme maligna (D39.2)

001.0 Mola hidatiforme clássica
Mola hidatiforme completa

003 Aborto espontâneo
[Ver subdivisões no início do agrupamento]
Inclui: Aborto espontâneo

O01.9 Mola hidatiforme não especificada
Doença trofoblástica SOE Mola
Mola vesicular SOE

004 Aborto por razões médicas e legais
[Ver subdivisões no início do agrupamento]
Inclui: aborto terapêutico
interrupção da gravidez:
- legal
- terapêutica

O02

005

Outros tipos de aborto
[Ver subdivisões no início do agrupamento]

006

Aborto não especificado
[Ver subdivisões no início do agrupamento]
Inclui: aborto induzido SOE

007

Falha de tentativa de aborto
Inclui: falha de tentativa de provocação de aborto
Exclui: aborto incompleto (O03-O06)
1) Refere-se ESPECIFICAMENTE à interrupção LEGAL
ou TERAPÊUTICA da gravidez, independentemente do
método de evacuação utilizado. É possível que NÃO
esteja envolvido o uso de medicamentos ou agentes
farmacológicos na realização do procedimento.
2) Aqui se inclui qualquer aborto ou interrupção da
gravidez com causa desconhecida.
3) Este código APENAS pode ser utilizado em caso de
uma falha na tentativa de aborto, LEGAL ou TERAPÊUTICA da gravidez, como descrito na primeira nota
ou em nota de rodapé.

001.1 Mola hidatiforme incompleta ou parcial

Outros produtos anormais da concepção
Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qual¬quer complicação associada.
Exclui: feto papiráceo (O31.0)

O002.0 Ovo claro e mola não-hidatiforme
Mola: carnosa
intra-uterina SOE
Ovo patológico
O02.1 Aborto retido
Morte fetal precoce com retenção de feto morto
Exclui: aborto retido com:
mola: hidatiforme (O01.-)
não-hidatiforme (O02.0)
ovo claro (O02.0)
002.8 Outros produtos anormais da concepção especificados
Exclui: aqueles com:
mola: hidatiforme (O01.-)
não-hidatiforme (O02.0)
ovo claro (O02.0)
002.9 Produto anormal da concepção, não especificado
As seguintes subdivisões de quarto caractere destinam-se a ser usadas com as categorias O03-O06:
Nota: Aborto incompleto inclui a retenção de produtos
da concepção após o aborto.

007.0 Falha de aborto provocado por razões médicas, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos
pélvicos
Com as afecções relacionadas em O08.0
007.1 Falha de aborto provocado por razões médicas,
complicado por hemorragia tardia ou excessiva
Com as afecções relacionadas em O08.1
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007.2

Falha de aborto provocado por razões médicas,
complicado por embolia
Com as afecções relacionadas em O08.2

007.3

Falha de aborto provocado por razões médicas,
com outras complicações ou com complicações
não especificadas
Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

007.4

Falha de aborto provocado por razões médicas,
sem complicações
Falha de aborto provocado por razões médicas SOE

007.5

Outras formas, e as não especificadas, de falha na
provocação de aborto, complicadas por infecção
do trato genital e por infecção dos órgãos pélvicos
Com as afecções relacionadas em O08.0

007.6

Outras formas, e as não especificadas, de falha
na provocação de aborto, complicadas por hemorragia tardia ou excessiva
Com as afecções relacionadas em O08.1

007.7

Outras formas, e as não especificadas, de falha na
provocação de aborto, complicadas por embolia
Com as afecções relacionadas em O08.2

007.8

Outras formas, e as não especificadas, de falha
na provocação de aborto, com outras complicações ou com complicações não especificadas
Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

007.9

Outras formas, e as não especificadas, de falha
na provocação de aborto, sem complicação
Falha na tentativa de aborto SOE

O08

Complicações conseqüentes a aborto e gravidez
ectópica ou molar
Nota: Esta categoria deve ser usada principalmente
para a codificação em morbidade, cujas regras de
codificação devem ser consultadas no Volume 2 da
CIE versão 2006.

008.0

Infecção do trato genital e dos órgãos pélvicos
conseqüente a aborto e gravidez ectópica e molar
Choque séptico Endometrite
Ooforite
Parametrite
conseqüente a afecções
Pelviperitonite
classificáveis em O00-O07
Salpingite
Salpingo-ooforite
Sepse
Septicemia
Exclui: embolia séptica ou séptico-piêmica (O08.2)
infecção do trato urinário (O08.8)

008.1 Hemorragia tardia ou excessiva conseqüente a
aborto e a gravidez ectópica e molar
Afibrinogenemia
conseqüente a afecções
Coagulação intravascular
classificáveis em O00-O07
Síndrome de desfibrinação

105
008.2

Embolia conseqüente a aborto e a gravidez
ectópica e molar
Embolia (de) (por):
SOE
aérea
- coágulo de sangue
- líquido amniótico
conseqüente a afecções
pulmonar
classificáveis em O00-O07
piêmica
séptica ou septi-copiêmica
jabonosa

008.3

Choque conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar
Choque (pós-operatório) conseqüente a afecções
Colapso circulatório
classificáveis em O00-O07
Exclui: choque séptico (O08.0)

008.4

Insuficiência renal conseqüente a aborto e a
gravidez ectópica e molar
- Insuficiência renal (aguda)
- Necrose tubular renal
conseqüente a afecções
- Oligúria
classificáveis em O00-O07
Uremia

008.5

Distúrbios metabólicos conseqüentes a aborto e
a gravidez ectópica e molar
Desequilíbrio eletrolítico conseqüente a afecções
relacionadas em O00-O07

008.6

Lesão a órgãos e a tecidos pélvicos conseqüentes a aborto e a gravidez ectópica e molare
Laceração, perfuração, ruptura ou lesão química de:
- bexiga
- colo do útero
- intestino
conseqüente a afecções
- ligamento largo classificáveis em O00-O07
- tecido periuretral
- útero

008.7

Outras complicações venosas conseqüentes a
aborto e a gravidez ectópica e molar

008.8

Outras complicações conseqüentes a aborto e a
gravidez ectópica e molar
Infecção do trato urinário conseqüente a afecções
Parada cardíaca
classificáveis em O00-O07

O08.9 Complicações conseqüentes a aborto e gravidez
ectópica e molar, não especificadas
Complicações não especificadas conseqüentes a
afecções classificáveis em O00-O07
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