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Apresentação:

A Secretaria Municipal de Saúde, ao longo do seu processo de organiza-
ção, produção e oferta de serviços e ações de saúde, busca consolidar
o Sistema Único de Saúde. Para isso conta com o trabalho comparti-

lhado de milhares de trabalhadores de diversas categorias profissionais, e com
o apoio da população que testemunha, dia a dia, os avanços conquistados a
partir da construção e escrita compartilhada de cada página desta história.

Atualmente empreendemos esforços no sentido de fortalecer a estratégia de
Saúde da Família e qualif icar as ações cotidianas das equipes que atuam na
rede básica, o que certamente repercutirá de modo decisivo e positivo em
todos os níveis de organização do sistema municipal de saúde. Uma das medi-
das adotadas para tal f im é a revisão e constituição de Protocolos técnicos,
entendidos como dispositivos que explicitam um determinado arranjo institu-
cional, que auxil ia a gestão do processo de produção de cuidado e organiza
fluxos a partir da análise da dimensão das necessidades de usuários dos servi-
ços e de comunidades.

Um protocolo, portanto, é um instrumento que estabelece normas para as
intervenções técnicas, ou seja, uniformiza e atualiza conceitos e condutas
referentes ao processo assistencial na rede de serviços. Orienta os diferentes
profissionais na realização de suas funções, ante a complexidade dos proble-
mas de saúde apresentados pela população, pautando-se em conhecimentos
científ icos que balizam as práticas sanitárias para coletividades e no modelo
assistencial adotado. Isto significa que o Protocolo reflete a política assisten-
cial assumida pela Secretaria de Saúde bem como suas opções éticas para
organização do trabalho em saúde e escolhas tecnológicas úteis, apropriadas e
disponíveis para o processo de enfrentamento de problemas de saúde, priori-
zados em cada época, segundo sua magnitude.

Assim, um protocolo, por mais abrangente que seja, não abordará todas as
situações decorrentes do modo de viver dos diferentes grupos sociais e que
podem surgir no cotidiano dos serviços.

Este protocolo resulta do esforço de profissionais da rede e aborda especi-
f icamente algumas das INTERCORRÊNCIAS GINECOLÓGICAS MAIS
FREQUENTES no dia a dia dos Centros de Saúde.

É uma aprox imação com a d imensão e natureza das ques tões re l a t i vas
à saúde (da mu lher ) e representa uma opção no sent ido da padron ização
de ações e proced imentos para a qua l i f i c ação da ass i s tênc i a a esse gru-
pamento popu lac iona l .

Como ferramenta para impuls ionar a construção colet iva de compromis-
sos para mudar o processo de traba lho nas Unidades Bás icas de Saúde,
apostando na art icu lação e complementar iedade de saberes , é um docu-
mento inacabado à espera de contr ibu ições de todos compromet idos com
a qual i f icação da ass is tênc ia .
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Intercorrências ginecológicas

1- Intercorrências ginecológicas

Intercorrências ginecológicas

2 - Leucorréias ou Corrimentos Vaginais

7

1.1- Introdução:

As intercorrências clínicas em ginecologia são eventos freqüentes na rotina de atendimento às
mulheres nos Centros de Saúde. Podem ser agudas, crônicas e, muitas vezes, recorrentes. A impor-
tância da abordagem correta e objetiva destas intercorrências se relaciona com o resultado que as
mesmas provocam na qualidade de vida das mulheres, interferindo nas suas atividades diárias,
causando-lhes desconforto e repercussões clínicas desfavoráveis. A manutenção e o restabeleci-
mento do bem-estar das mulheres é foco importante da nossa assistência na atenção básica.

As intercorrências clínicas que necessitem propedêutica invasiva (Curetagem, Histeroscopia,
Laparoscopia), manipulação hormonal, encaminhamentos para Unidades Secundárias e interna-
ção devem ser conduzidas pelo Ginecologista de Apoio.

O aumento do fluxo vaginal, denominado popularmente como "corrimento", ou leucorréia,
constitui uma das principais queixas ginecológicas.

As infecções genitais podem originar-se a partir do crescimento da flora normal da vagina
(infecção oportunista), assim como da colonização de novos microorganismos introduzidos pelo
contato sexual

Mecanismos de defesa do trato genital feminino:

Fatores mecânicos: atuam como barreira inicial contra os agentes infecciosos sendo represen-
tados pelo tegumento vulvar espesso, pêlos pubianos numerosos, adequada coaptação dos
pequenos lábios e perfeita justaposição das paredes vaginais.

Muco cervical alcalino: tem produção aumentada durante a gestação, constitui tampão mecâni-
co e ação bactericida eficaz.

Auto-depuração vaginal: importante mecanismo contra as infecções genitais. Decorre da pre-
sença de lactobacilos (bacilos de Döederlein), que produzem peróxido de hidrogênio e pos-
suem a capacidade de converter glicogênio em ácido lático.
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2.1- Classificação e características clínicas

Doença obrigatoriamente de transmissão sexual:

Tricomoníase (quadro 1)

Doenças freqüentemente transmitidas por contato sexual:

Candidíase genital (quadro 1)
Vaginose bacteriana (quadro 1)

Características clínicas das leucorréias

Vaginose bacteriana

Etiologia:

Caracterizada por um desequilíbrio da flora vaginal normal, devido ao aumento exagerado
de bactérias, em especial as anaeróbias (Gardnerella vaginalis, Bacteroides sp, Mobiluncus sp,
micoplasmas, peptoestreptococos), associado a uma ausência ou diminuição acentuada dos
lactobacilos acidófilos (que são os agentes predominantes na vagina normal).

Quadro clínico:

Corrimento vaginal com odor fétido, mais acentuado após o coito e durante o período mens-
trual, branco-acinzentado, de aspecto fluido ou cremoso, algumas vezes bolhoso; dor às rela-
ções sexuais (pouco freqüente). Embora o corrimento seja o sintoma mais freqüente, quase
a metade das mulheres com vaginose bacteriana são completamente assintomáticas.

Diagnóstico:

Confirmado quando estiverem presentes três dos seguintes critérios (critérios de Amsel):

Exame a fresco ou esfregaço corado do conteúdo vaginal, que mostra a presença de "célu-
las-chave" ou "clue-cells";

pH da secreção vaginal maior que 4,5.

Teste das aminas positivo:

Particularmente na presença de vaginose bacteriana, ocorre a liberação de aminas produzi-
das por germes anaeróbios exalando odor fétido, semelhante ao odor de peixe podre, quan-
do o conteúdo vaginal é misturado com 1 ou 2 gotas de KOH a 10%.
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Vaginose bacteriana

Candidíase

Tratamento:

Metronidazol 250 mg 8/8h VO 7 dias, ou:
Metronidazol 500mg 12/12h VO 7 dias, ou:
Metronidazol 2 g VO dose única, ou:
Metronidazol gel, uma aplicação vaginal (5 g) ao dia, por 7-10 dias, ou:
Amoxicilina 500 mg V.O. 8/8h por 7 dias

Pacientes HIV - positivos: podem usar o mesmo tratamento.
Gestantes:

Metronidazol 250 mg 8/8h VO 7 dias (após o 1º. Trimestre), ou:
Metronidazol 500mg 12/12hs VO 7 dias (após o 1º. Trimestre), ou:
Metronidazol 2 g dose única (após o 1º. Trimestre), ou:
Metronidazol gel, uma aplicação vaginal (5 g) ao dia, por 7-10 dias, ou:
Amoxicilina 500 mg, VO, de 8/8 horas, por 7 dias.

Observações:

Não se trata de infecção de transmissão sexual, apenas pode ser desencadeada pela relação
sexual em mulheres predispostas, ao terem contato com sêmen de pH elevado. O uso de
preservativo pode ter algum benefício nos casos recidivantes.

Os parceiros não precisam ser tratados.
Há suficiente evidência na literatura para recomendar triagem e tratamento da vaginose bac-
teriana em gestantes de alto risco para parto pré-termo (ex: pré-termo prévio), para redu-
ção dos efeitos adversos perinatais. O mesmo não se pode afirmar em gestação de baixo
risco. O tratamento deve ser por via oral, não em dose única.

É contra-indicada a ingestão de álcool durante o tratamento com imidazólicos (efeito antabuse).

Etiologia:

Causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva, que cresce quando o
meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento. A relação sexual não é a principal forma de
transmissão, pois esses organismos podem fazer parte da flora endógena em até 50% das mulhe-
res assintomáticas. Cerca de 80 a 90% dos casos são devidos à Candida albicans e 10 a 20% estão
relacionados a outras espécies chamadas não-albicans (C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C.
parapsilosis).

Fatores predisponentes:

Gravidez; diabetes (descompensado); obesidade; uso de contraceptivos orais de altas dosagens;
uso de antibióticos, corticóides ou imunossupressores; hábitos de higiene e vestuário inadequa-
dos (diminuem a ventilação e aumentam a umidade e o calor local); contato com substâncias alér-
genas e/ou irritantes (por exemplo: talco, perfume, desodorantes); alterações na resposta imuno-
lógica (imunodeficiência), inclusive a infecção pelo HIV.
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Candidíase

Quadro clínico:

Os sinais e sintomas dependerão do grau de infecção e da localização do tecido inflamado,
podendo se apresentar isolados ou associados e incluem: prurido vulvovaginal (principal sinto-
ma, e de intensidade variável), ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e
com aspecto caseoso ("leite coalhado"), hiperemia, edema vulvar, fissuras e maceração da vulva,
dispareunia, fissuras e maceração da pele, vagina e colo recobertos por placas brancas ou bran-
co acinzentadas, aderidas à mucosa.

Diagnóstico:

O exame direto do conteúdo vaginal a fresco revela a presença de micélios (hifas) e/ou de
esporos (pequenas formações arredondadas) birrefringentes (padrão-ouro).

Critérios adicionais:

pH vaginal: são mais comuns valores < 4.
Cultura só tem valor quando realizada em meios específicos (Saboraud). Deve ser restrita
aos casos nos quais a sintomatologia é muito sugestiva e todos os exames anteriores forem
negativos. Também é indicada nos casos recorrentes, para identificar a espécie de candida
responsável. OBS.: O simples achado de candida na citologia oncológica, em uma paciente
assintomática, não justifica o tratamento.

Tratamento:

Miconazol, creme a 2%, via vaginal, uma aplicação à noite ao deitar-se, por 7 dias; ou
Clotrimazol, creme vaginal a 1%, uma aplicação via vaginal, à noite ao deitar-se, durante 6 a
12 dias; ou Nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14 dias;
ou Fluconazol 150 mg VO em dose única; ou Cetoconazol 400mg VO por dia por 5 dias.

Pacientes HIV - positivos:

Podem usar o mesmo tratamento.

Gestantes e durante a amamentação:

Miconazol, creme a 2%, via vaginal, uma aplicação à noite ao deitar-se, por 7 dias; ou
Clotrimazol, creme vaginal a 1%, uma aplicação via vaginal, à noite ao deitar-se, durante 6
a 12 dias; ou Nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14
dias. O uso de medicação sistêmica está contra-indicado.

Observações:

Os parceiros sexuais de portadores de candidíase não precisam ser tratados, exceto os sin-
tomáticos. Alguns autores recomendam o tratamento via oral de parceiros apenas para os
casos recidivantes.

Candidíase recorrente:

Por definição é a ocorrência de 4 ou mais episódios por ano. Ocorre em aproximadamen-
te 25% da população. Pesquisar Diabetes, imunossupressão e uso de corticoterapia
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Triconomíase

Etiologia:

É uma infecção causada pelo Trichomonas vaginalis (protozoário flagelado), tendo como
reservatório a cérvice uterina, a vagina e a uretra. Sua principal forma de transmissão é a
sexual. O risco de transmissão por ato é de 60 a 80%.

Quadro clínico:

Corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso, prurido e/ou irritação
vulvar, dor pélvica (ocasionalmente), sintomas urinários (disúria, polaciúria), hiperemia da
mucosa, com placas avermelhadas (colpite difusa e/ou focal), teste de Schiller c/ aspecto
"manchetado".
Pode permanecer assintomática no homem e, na mulher, principalmente após a menopausa.
Na mulher, pode acometer a vulva, a vagina e a cérvice uterina, causando cérvico-vaginite.
Excepcionalmente causa corrimento uretral masculino.

Diagnóstico:

O exame direto (a fresco) do conteúdo vaginal ao microscópio, mostra o parasita flagelado
movimentando-se ativamente entre as células epiteliais e os leucócitos.

Outros critérios:

pH vaginal freqüentemente acima de 4,5.
A cultura é valiosa em crianças, em casos suspeitos e com exame a fresco e esfregaço repetida-
mente negativos. É muito difícil de ser realizada, pois requer meio específico e condições de
anaerobiose (meio de Diamond). Deve ser recomendada em casos de difícil diagnóstico.
O PCR é o padrão-ouro para diagnóstico, mas é de difícil acesso.

Tratamento:

Metronidazol 250 mg 8/8h VO 7 dias, ou:
Metronidazol 500mg 12/12h VO 7 dias, ou:
Metronidazol 2 g VO dose única, ou:
Metronidazol gel, uma aplicação vaginal (5 g) ao dia, por 7-10 dias
Gestantes após o 1º. Trimestre:
Metronidazol 250 mg 8/8h VO 7 dias , ou:
Metronidazol 500mg 12/12hs VO 7 dias, ou:
Metronidazol 2 g dose única, ou:
Metronidazol gel, uma aplicação vaginal (5 g) ao dia, por 7-10 dias

Observações:

É considerada uma DST e o tratamento do parceiro é obrigatório (preferência para dose única).
Durante o tratamento para tricomoníase, deve-se evitar a ingestão de álcool (efeito antabuse, devido
interação de derivados imidazólicos com álcool, caracterizado por mal-estar, náuseas, tonturas, "gosto
metálico na boca").
A tricomoníase vaginal pode alterar a classe da citologia oncológica. Por isso, nos casos em que houver
alterações morfológicas celulares e tricomoníase, deve-se realizar o tratamento e repetir a citologia
após 3 meses, para avaliar se as alterações persistem.
Durante o tratamento, devem ser suspensas as relações sexuais.
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2.2- Fluxograma de abordagem sindrômica de corrimento vaginal sem microspopia:
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O termo abrange todos os tipos de sangramentos originados do útero e engloba as causas
orgânicas e disfuncionais.

3.1- Causas de sangramento uterino anormal

Intercorrências ginecológicas

3- Sangramento uterino anormal
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3.2- Caracterização das alterações do ciclo menstrual

3.3- Sangramento uterino disfuncional

O sangramento menstrual normal apresenta fluxo menstrual médio de 3 a 8 dias de duração,
com uma perda sangüínea de 30 a 80ml. O ciclo médio varia entre 21 e 35 dias.

Menorragia - sangramento menstrual com intervalos regulares e duração prolongada ou fluxo
excessivo.

Hipermenorréia - sangramento menstrual com intervalos regulares, duração normal e fluxo
excessivo.

Polimenorréia - Caracteriza um ciclo cuja freqüência é inferior a 21 dias;

Hipomenorréia - sangramento menstrual com intervalos regulares, duração e fluxo diminuidos.

Oligomenorréia - Refere-se a ciclos que ocorrem a intervalos acima de 35 dias;

Metrorragia - É o sangramento uterino que apresenta intervalos irregulares, com duração pro-
longada e fluxo excessivo.

É a perda sanguínea anormal proveniente da cavidade uterina, causado por um estímulo hormo-
nal inadequado sobre o endométrio.

Incidência

É um distúrbio freqüente que pode ocorrer em qualquer época do período reprodutivo da
mulher, mas concentra-se principalmente em seus extremos, ou seja, logo após a menarca e no
período perimenopausa. Aproximadamente 20% das pacientes com sangramento disfuncional
são adolescentes e 50% concentram-se na faixa dos 40 a 50 anos.

Etiologia

Ovariana: produção hormonal irregular e anovulação.
Endometrial: alterações nos mecanismos neuro-endócrinos locais que controlam a menstruação.

Classificação

1 - Ovulatório
Sangramento de ovulação (meio do ciclo) - secundário a queda brusca de estrogênio.
Sangramento pré-menstrual - devido a produção insuficiente de progesterona.
Persistência do corpo lúteo (Síndrome de Halban) - diagnóstico diferencial com gravidez ectópica.
Descamação irregular - descamação desordenada da camada funcional do endométrio devido a
ação prolongada do corpo lúteo, fazendo com que ainda persistam áreas sob a ação da proges-
terona do ciclo anterior junto com áreas de proliferação estrogênica do ciclo atual.
2 - Anovulatório
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Diagnóstico

Trata-se de diagnóstico de exclusão. A anamnese e exame físico detalhados devem nortear a ava-
liação diagnóstica. Os exames laboratoriais e de imagem devem ser solicitados de acordo com a
clinica e visam excluir causa orgânica.
Anamnese - informações importantes na avaliação clínica:

Idade
História menstrual
Atividade sexual e antecedentes obstétricos
Uso de contraceptivos hormonais (oral e injetável), DIU, STB.
Uso de medicação que pode interferir na menstruação.

Exame físico:

Avaliação do biotipo/IMC pode indicar distúrbios endócrinos como: obesidade, magreza excessi-
va, hirsutismo, hipotireoidismo ou Cushing.

Exame pélvico:
Inspeção de períneo, vagina, colo uterino para descartar trauma, lesões ulceradas ou tumores san-
grantes.
Teste de Schiller e colpocitológico para rastreamento de ca de colo uterino.
Toque bidigital: para avaliar possibilidade de gravidez, presença de mioma ou massas anexiais,
tamanho do útero.

Testes laboratoriais:

Básicos: teste de gravidez, hemograma completo
Endócrinos : função tireoidiana (deve ser pedido se houver suspeita de tireodeopatias)

Métodos de imagem:

Ultra-som ginecologico : Pélvico ou Transvaginal de acordo com a clínica da paciente.

Métodos invasivos:

Curetagem semiotica: A curetagem uterina é importante em pacientes na perimenopausa, por ser
terapêutica e ao mesmo tempo diagnóstica. Porém a biopsia é feita às cegas e requer anestesia
para a sua realização.

AMIU: é método simples, não requer a dilatação do colo e pode ser feito no ambulatório. Tem
boa acurácia (pós-menopausa 91 % e pré-menopausa 95 %).

Histeroscopia: Permite avaliação da cavidade endometrial, com biópsia dirigida. Porém é método
de investigação invasivo e de alto custo, pouco disponibilizado na rede.

Tratamento

Deve ser feito de acordo com a intensidade do sangramento, do diagnóstico e sua repercussão clínica.
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3.4- Sangramento uterino disfuncional volumoso

3.5- Sangramento uterino disfuncional sem repercussão hemodinâmica

Tratamento de ataque

Estabilizar a paciente com reposição hidroeletrolítica e avaliar necessidade de hemotransfusão quando a
paciente apresentar níveis de hemoglobina abaixo de 8,0 g/dl e estiver sintomática.
Tratamento hormonal de ataque: estrogênios conjugados 2,5 mg de 6/6h até diminuição significativa do san-
gramento. Se em 48 horas não houver diminuição significativa do sangramento, investigar causa orgânica.
O tratamento hormonal de ataque pode ser feito, também, de acordo com a prática do Ginecologista na
abordagem destas situações, podendo ter dosagem e posologia diferentes da indicada acima
Nesta situação, a abordagem deve ser individualizada, com identificação dos casos que podem ser aborda-
dos no Centro de Saúde e dos que devem ser encaminhados para a Urgência.

Tratamento de manutenção

1°esquema: após a interrupção do sangramento, manter estrogênio com redução da dose para 1,25 mg/dia.
A partir do 20°dia do tratamento com estrogênio, associar o acetato de medroxi-progesterona 10 mg/dia
até completar 30 dias de tratamento
2°esquema: anticoncepcional oral combinado por 21 dias, com intervalo de 7 dias, com tempo de trata-
mento individualizado.
Outros esquemas: Existem combinações de Estrogênio/Progesterona disponibilizadas no mercado, que
podem ser utilizadas, a critério médico.

Tratamento preventivo

Acetato de medroxi-progesterona 10 mg/dia do 15° ao 24° dia do ciclo

Tratamento não hormonal:
Anti-inflamatórios não-esteróides:
Indicado para redução do fluxo menstrual nos casos de menorragia (sangramento cíclico). Maior efetivida-
de se iniciado 2 dias antes da data prevista para o inicio da menstruação, com duração de 3 a 5 dias.
Ex: Diclofenaco de sódio 50 mg de 8/8 horas.

PROVA TERAPÊUTICA:

Nos casos em que a história clínica e o exame físico não sugerem patologia orgânica, principalmente se a
paciente está na puberdade, o médico pode iniciar o tratamento hormonal como prova terapêutica.

Na ausência de resposta ao tratamento hormonal, a propedêutica laboratorial e de imagem deve ser utili-
zada para identificar causa orgânica.

Na mulher com idade superior a 35 anos, nas quais é maior a probabilidade de patologia endometrial, o
estudo do endométrio deve preceder o tratamento hormonal
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Intercorrências ginecológicas

4- Dor Pélvica Crônica

4.1- Definição:

4.2- Etiologia:

4.3- História clínica:

a

-

a

-

.
a

-

e

-

a

-

o

Dor pélvica crônica é uma doença debilitante e de alta prevalência, com grande impacto na qua-
lidade de vida e produtividade, além de custos significantes para os serviços de saúde. Seu manejo costu-
ma ser frustrante e o tratamento muitas vezes insatisfatório e limitado ao alívio temporário dos sintomas.

Dor pélvica perimenstrual ou não, cíclica ou não, intermitente ou constante, com duração de
pelo menos seis meses, suficientemente intensa para interferir em atividades habituais e que necessita
de tratamento clínico ou cirúrgico.

Não é clara e, usualmente, resulta de uma complexa interação entre os sistemas gastroin-
testinal, urinário, ginecológico, músculo-esquelético, neurológico, psicológico e endócrino, influen-
ciado ainda por fatores sócio-culturais.

Questionar características da dor (visceral ou somática), localização, fatores de melhora e
piora, duração e sua relação com o ciclo menstrual. Verificar história obstétrica, cirurgias pélvicas
anteriores, história de doença inflamatória pélvica, padrão menstrual e dispareunia, buscando o
diagnóstico mais provável:

Dismenorréia severa pode estar associada à endometriose;
Dispareunia pode estar relacionada com endometriose, disfunções do assoalho pélvico, cistite
intersticial ou síndrome do intestino irritável;
Disúria, polaciúria, noctúria e história de infecções urinárias de repetição com culturas negativas
podem ser indícios de cistite intersticial;
Distensão abdominal dolorosa e melhora do quadro com a movimentação intestinal, alternação de
constipação e diarréia, início da dor coincidente com modificações nas características das fezes, eli-
minação de muco pelo reto e sensação de evacuação incompleta após defecação são sintomas
sugestivos de síndrome do intestino irritável.

Dor pélvica crônica diretamente relacionada a procedimento cirúrgico abdômino-pélvico
pode sugerir síndrome miofascial, endometriose em cicatriz cirúrgica e, com menor frequên-
cia, aderências.

História psicossocial de traumas, incluindo violência doméstica e/ou sexual atual ou passada
podem estar relacionados com quadro de depressão e ansiedade, com manifestação sob a
forma de dor pélvica.
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4.4- Exames complementares:

4.5- Tratamento:

5.1- Definição:

Intercorrências ginecológicas

5 - Amenorréia

Devem ser realizados de acordo com a história clínica e exame físico, quando seus resulta-
dos puderem interferir no diagnóstico, seguimento e tratamento. Durante a propedêutica da dor
pélvica podem ser realizados exames laboratoriais bioquímicos, microbiológicos, parasitológicos,
de imagem e endoscópicos (laparoscopia, retossigmoidoscopia, colonoscopia, cistoscopia), sendo
a indicação individualizada.

Quando um diagnóstico específico pode ser feito, o tratamento também é especifico para
esta patologia; quando não, o tratamento deve ser dirigido para o controle da dor.
Os analgésicos de primeira linha e os antiinflamatórios não hormonais são as drogas de primeira
escolha.

Antidepressivos tricíclicos podem ser associados, pois melhoram a tolerância à dor, resta-
belecem o padrão de sono e reduzem sintomas depressivos, melhorando a adesão ao tratamento.
Drogas miorrelaxantes podem ser usadas em pacientes nas quais a presença de espasmos muscu-
lares ou tensão contribuem para a manutenção da dor pélvica crônica.

A supressão ovariana, e consequentemente da menstruação, é tratamento eficiente para o
controle da dor pélvica crônica relacionada com a menstruação, principalmente a endometriose.
O tratamento cirúrgico fica reservado para patologias específicas.

Deve ser dispensada atenção especial aos aspectos emocionais, estimulando hábitos de vida
saudáveis e melhora da qualidade de vida.

Ausência da menstruação em mulheres com 14 anos ou mais, sem desenvolvimento de caracteres
sexuais secundários.

Ausência de menstruação em mulheres com 16 anos ou mais na presença de crescimento normal
e caracteres sexuais secundários.

Ausência de 3 ciclos consecutivos em mulheres com menstruações normais ou por mais de 6
meses naquelas com ciclos irregulares ( Excluindo gravidez).
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5.2- Principais causas:

5.3- Diagnóstico:

Gravidez
Anovulação
Hiperprolactinemia
Disfunções Tireoidianas
Síndrome Ovários Policísticos
Causas anatômicas

Estados Intersexuais
Síndrome de Ashermann ( sinéquias uterinas)
Anomalias Mullerianas

Hímen Imperfurado
Agenesia de útero, colo ou vagina
Hipoestrogenismo

Agenesia gonadal
Disgenesia gonadal
Falência ovariana
Defeito de receptores de FSH

Amenorréia Psicogênica
Anorexia nervosa
Amenorréia devido ao uso de contraceptivo hormonal.
Exercício físico extenuante

1. Excluir Gravidez ( exame clínico e, se necessário, HCG)
2. A seguir, solicitar TSH e prolactina e fazer o teste da progesterona: Medroxiprogesterona

10mg/dia durante 5 dias. O teste é positivo se houver sangramento 2 a 7 dias após o término
da medicação.

a.Teste Positivo: Paciente possui trato genital pérvio e endométrio proliferado.
b.Teste negativo: Paciente não possui trato genital pérvio ou não possui endométrio proliferado.
Fazer teste estrogênio + progestogênio.

3. Teste do estímulo com estrogênio + progestogênio: Estrogênios conjugados 1,25mg/dia por 21
dias + medroxiprogesterona 10mg/dia nos últimos 5 dias.

a. Teste positivo indica falha na produção destes hormônios. Dosar FSH e LH.
FSH e LH normais ou baixos: Amenorréia hipotalâmica.
FSH e LH altos: Falência ovariana.

b.Teste negativo: causas anatômicas: ausência de útero / endométrio. Investigar com
exame clinico, ultrassonografia , histerossalpingografia ou histeroscopia.
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5.4- Tratamento:

6.1- Médico de Saúde da Família

6.2- Ginecologista

Intercorrências ginecológicas

6 - Atribuições Profissionais

Anovulação:
Paciente não deseja engravidar e não necessita de contracepção: Medroxiprogesterona 5 mg/dia na

2ª fase do ciclo

Paciente não deseja engravidar e necessita de contracepção: anticoncepcionais hormonais.
Paciente deseja engravidar: Indutores de ovulação (encaminhar ao serviço de infertilidade).
Tratar causas específicas: Hipotireoidismo, hiperprolactinemia.
Outras causas: encaminhar ao ginecologista de apoio.

Identificar as situações em que esteja ocorrendo alguma intercorrência ginecológica com a mulher
durante qualquer consulta clínica ;
Realizar o exame clínico ginecológico de rotina nas mulheres
Realizar a propedêutica básica das intercorrências ginecológicas detectadas durante o exame gine-
cológico, sempre que necessário;
Discutir os casos que necessitem de encaminhamento com o ginecologista da Unidade;
Tratar os casos de leucorréias diagnosticadas;
Realizar o teste com a progesterona nos casos de amenorréia;
Prescrever analgésicos e antiinflamatórios nos casos de dor pélvica, quando necessário;
Encaminhar os casos de intercorrências ao ginecologista, sempre que necessário, para definição de
diagnóstico e condutas;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência.

Identificar as situações em que esteja ocorrendo alguma intercorrência ginecológica com a mulher
durante qualquer consulta clínica ginecológica;
Realizar o exame clínico ginecológico de rotina nas mulheres;
Realizar a propedêutica básica das intercorrências ginecológicas detectadas durante o exame gine-
cológico, sempre que necessário;
Tratar os casos de intercorrências diagnosticados, cujo tratamento esteja disponível na Unidade;
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6.3 - Enfermeiro

6.4- Auxiliar de Enfermagem

6.5 - Agente Comunitário de Saúde

Encaminhar, sempre que necessário, as mulheres que necessitem extensão de propedêutica fora
da unidade, para a atenção secundária ou para a ginecologia especializada;
Monitorar o tratamento das mulheres com alguma intercorrência ginecológica que estejam em
acompanhamento fora da Unidade;
Indicar as intercorrências que necessitem propedêutica invasiva;
Orientar as ESF de sua Unidade sempre que necessário na atenção às intercorrências ginecológicas;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência.

Planejar, coordenar, executar e avaliar as ações de assistência de enfermagem integral em todas as
fases do ciclo de vida do indivíduo, tendo como estratégia o contexto sociocultural e familiar;
Supervisionar (planejar, coordenar, executar e avaliar) a assistência de enfermagem; merecendo
destaque para as ações de preparo e esterilização de material e administração de medicamentos;
Realizar consulta de enfermagem e prescrever o cuidado de enfermagem, de acordo com as dis-
posições legais da profissão-Resolução COFEN n° 159/1993;
Planejar e coordenar a capacitação e educação permanente da equipe de enfermagem e dos ACS,
executando-as com participação dos demais membros da equipe do CS, voltadas para a atenção
em Saúde Reprodutiva;
Promover e coordenar reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento e
enfrentamento dos problemas identificados, elaboração de estratégias de abordagem da popula-
ção em Saúde Reprodutiva;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência;
Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de infor-
mação e outros documentos da instituição.

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, sob supervisão do
enfermeiro;
Orientar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames, tratamentos e outros pro-
cedimentos;
Participar de capacitação e educação permanente promovidas pelo enfermeiro e/ou demais mem-
bros da equipe;
Participar de reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento e enfrenta-
mento dos problemas identificados;
Disseminar informações relacionadas à Saúde Reprodutiva junto aos usuários do Centro de Saúde;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência;
Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de infor-
mação e outros documentos da instituição.

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à ESF;
Estar em contato permanente com as famílias, principalmente através das visitas domiciliares,
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e prevenção das doenças bem
como estimulando a autonomia e auto-cuidado, de acordo com o planejamento da equipe;
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Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas pelo
centro de saúde e também quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Acompanhar no mínimo uma vez a cada mês, por meio da visita domiciliar, todas as famílias sob
sua responsabilidade mantendo a equipe informada principalmente a respeito daquelas em situa-
ção de risco;
Identificar os usuários que não aderiram às atividades programadas nos protocolos assistenciais,
ações de vigilância epidemiológica ou outras que tenham sido previstas pela equipe, estimulando
a sua participação e comunicando à equipe os casos onde a sensibilização não foi suficiente;
Realizar, em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde
no âmbito de adscrição do centro de saúde;
Realizar a entrega nos domicílios de medicamentos prescritos ou informar aos usuários a marca-
ção de consultas e exames especializados, em situações especiais, definidas e avaliadas pela equi-
pe ou pelo gerente do Centro de Saúde.
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