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RESUMO - O acompanhamento pré-natal é essencial para garantir uma gestação saudável e um 
parto seguro e também para esclarecer as dúvidas das mães. O Ministério da Saúde do Brasil criou 
em 2000, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que incentiva as gestantes a 
buscarem o Sistema Único de Saúde e estabelece que sejam realizadas, no mínimo, seis consultas: 
uma no primeiro trimestre de gravidez, duas no segundo e três no terceiro. Em todas elas deve-se 
medir a pressão arterial, o tamanho da barriga, o peso da futura mãe e solicitar exames laboratoriais 
e, também, escutar o coração do bebê, de forma a realizar todos os procedimentos em conformidade 
com manuais técnicos de assistência pré-natal. Dessa forma, os principais objetivos deste trabalho 
foram: estabelecer as alterações laboratoriais nos exames de rotina realizados durante o pré-natal 
das gestantes do projeto de extensão "Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de 
doenças - Programa CRUTAC", salientar a sua relevância no papel diagnóstico de anormalidades e 
patologias clínicas. Foram realizados 232 exames de 23 gestantes, com idades entre 16 e 49 anos, 
atendidas no CRUTAC - Itaiacoca nos anos de 2010 a 2012. Os exames foram realizados no 
Laboratório Universitário de Análises Clínicas e a solicitação destes seguiu o Protocolo de 
Enfermagem e Obstetrícia da unidade básica de saúde do CRUTAC. Entre as principais alterações 
observadas destacam-se as infecções do trato urinário. Portanto, a realização de todos os exames de 
pré-natal reforça a importância do acompanhamento às gestantes na promoção da sua saúde e do 
seu bebê. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão/Divisão de Extensão Universitária (PROEX/DEU). 
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Introdução 
 

A atenção básica na gravidez inclui a prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos 
problemas que ocorrem durante o período gestacional e após o parto. O principal objetivo da 
assistência pré-natal é acolher a mulher desde o início da gravidez, um período de mudanças físicas 
e emocionais. Para um atendimento adequado, o Ministério da Saúde preconizou normativas 
estabelecidas no Manual Técnico do Pré-Natal no Sistema Único de Saúde (SUS) que, a partir do 
ano de 2000 instituiu o acompanhamento das gestantes, através de trabalho educativo, visitas 
domiciliares por agentes de saúde, consultas médicas com registro de dados a respeito da paciente, 
estado nutricional e idade gestacional, realização de exames clínicos, laboratoriais e ginecológicos, e 
ainda, vacinação e intervenção terapêutica obstétrica (BRASIL, 2000).  

A avaliação da mulher no período pré-concepcional compreende várias informações como: 
história clínica familiar da paciente (diabetes mellitus, Hipertensão Arterial, cardiopatias, nefropatias, 
endocrinopatias, obesidade, desnutrição, Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST, tabagismo, 
alcoolismo, desnutrição); história obstétrica (número de gestações anteriores, intervalo entre os 
partos, peso ao nascimento, abortos, hemorragias, pré-eclâmpsia, e amamentação) e inclui a 
realização de uma avaliação minuciosa com exames: físicos (avaliação da pressão arterial e ausculta 
cardíaca); ginecológico com palpação mamária; colpocitológico e laboratoriais do casal (tipagem 
sanguínea e sorologias para sífilis, HIV, hepatite e toxoplasmose). Recomenda-se, ainda, consulta 
odontológica, vacinação contra tétano e rubéola e que a paciente não engravide em até 30 dias após 
essa vacinação.  Isto tudo proporciona o conhecimento das condições clínicas, sociais e econômicas 
da paciente, para que a equipe de saúde possa prevenir as complicações que determinam maior 
morbimortalidade materna e perinatal. Orientação tanto, da suspensão do álcool, fumo e drogas 
ilícitas, quanto do risco do uso de medicamentos e radiação neste período e na gestação, bem como 
a realização de exercícios físicos e dieta saudável são de extrema importância para reduzir o risco de 
intercorrências maternas e neonatais (BRASIL, 2009).  

O diagnóstico de rotina de gravidez é realizado através das avaliações clínica e laboratorial, 
que ocorre a respeito do atraso ou irregularidade na menstruação, sintomatologia de náuseas ou 
vômitos e ou aumento ou dor nas mamas, da positividade no teste de gravidez sanguíneo (fração 
beta da gonadotrofina coriônica humana – β-HCG) e ultrassonografia pélvico-vaginal ou endovaginal, 
enfim, a paciente deverá iniciar com o acompanhamento pré-natal (FERREIRA, et. al., 2009). O 
acompanhamento pré-natal é realizado pelo médico ou enfermeiro, quando for de baixo risco 
juntamente com a equipe de saúde em unidades básicas do SUS e normalmente, o intervalo de 
atendimento entre as consultas deve ser de quatro semanas. Após a 32ª ou 36ª semana, a gestante 
deverá ser acompanhada a cada 15 dias, visando à avaliação da pressão arterial, da presença de 
edemas, da altura uterina, dos movimentos do feto e dos batimentos cardiofetais. Após a 40ª semana, 
o retorno é semanal com avaliação do bem estar fetal após a 41ª semana e a gestante já deverá 
estar vinculada à maternidade de referência, as consultas de puerpério deverão ser realizadas entre 7 
a 10 dias depois do parto (BRASIL, 2000). A gestante de alto risco é aquela que apresenta patologias 
infecciosas por HIV, hepatites, outras DST, toxoplasmose, infecção do trato urinário de repetição, 
rubéola, diabetes mellitus, alterações tireoideanas, pneunomopatias, malformações fetais, 
Colagenoses, trabalho de parto pré-termo, risco para prematuridade, placenta prévia, anemia 
profunda, desnutrição, obesidade, vícios, hipertensão arterial, cardiopatias, doenças renais, câncer e 
outras, deverá ser acompanhada por médicos especialistas, em programas direcionados (BRASIL, 
2009). A vacinação no pré-natal poderá ocorrer a partir do 4º mês de gestação, na falta da carteira de 
vacinação ou na ausência da vacina contra o tétano ou difteria. As vacinas contra Febre Amarela, 
Pneumococo, Poliomielite, Hepatite B, Influenza e Raiva poderão ser prescritas, entretanto, são 
contra-indicadas as para BCG, Caxumba, Rubéola, Sarampo e Varicela. O uso de imunoglobulinas 
contra tétano, varicela, hepatite B e raiva somente acontece após avaliação da Vigilância 
Epidemiológica. Os exames laboratoriais são prescritos pelo profissional de atenção pré-natal, na 
primeira consulta da gestante (1º trimestre) e repetidos no 3º trimestre da gestação. São realizados 
os seguintes testes: hemograma; grupo sanguíneo e fator Rh; glicemia de jejum; parcial de urina com 
bacterioscopia; cultura de urina com antibiograma; sorologias para sífilis pelo teste de VDRL, 
toxoplasmose IgG e IgM, hepatite B, HIV e somente para rubéola, quando a mãe não foi vacinada 
previamente à gestação. Eventualmente, é solicitado o exame de parasitológico de fezes, bem como, 
outros exames indispensáveis para o diagnóstico e tratamento de patologias durante a gestação 
(BRASIL, 2000). 

A prevalência de anemia ferropriva em gestantes de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento é de 22,7% e 52,0%, respectivamente, sendo a prevalência total de 50,0%. As 
gestantes constituem o grupo mais crítico do ponto de vista da necessidade orgânica de ferro. A 
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demanda do mineral durante o processo gestacional, com um único feto, é triplicada, em virtude das 
necessidades do feto e da placenta em crescimento, da volemia materna em expansão, bem como do 
aumento da massa de eritrócitos e das perdas sanguíneas do parto. O feto também precisa de ferro 
para formar hemoglobina e constituir uma reserva para os primeiros três meses após o nascimento 
(MOURA e PEDROSO, 2003). Em 2002, foi instituído o Programa Nacional de Suplementação de 
Ferro no SUS, destinado a prevenir tal anemia, mediante a suplementação universal de crianças de 6 
a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª semana gestacional e mulheres até o 3º mês pós-
parto (BRASIL, 2005). 

Entre casais, onde o homem é Rh - positivo e a mulher Rh - negativo poderá ocorrer a 
incompatibilidade de Rh na gestação entre o sangue da mãe e do feto Rh - positivo. A gestante pode 
produzir anticorpos contra as hemácias do feto que provocam hemólise, resultando em doença 
hemolítica do recém-nascido ou Eritroblastose Fetal. A hemólise no feto pode provocar anemia e 
aumentar os valores de bilirrubina no sangue, sendo assim, o cérebro do feto pode ser lesado. Na 
primeira gravidez, raramente surgem problemas, não há um contacto significativo entre o sangue do 
feto e o da mãe até ao momento do parto. Contudo, em cada gravidez posterior, a mãe fica cada vez 
mais sensibilizada perante o sangue Rh - positivo. Para evitar a sensibilização da mãe é aplicada 
uma injeção de anticorpos anti-Rh na 28.ª semana de gravidez e nas 72 horas posteriores ao parto ou 
mesmo após um aborto. Se forem feitas medições periódicas das alterações nos valores de 
anticorpos anti-Rh na mãe por meio de teste de Coombs Indireto, o médico pode, antecipadamente, 
saber se há riscos para o recém-nato (RN) (MERCK, 2013). 

No Brasil, estima-se prevalência de 2,4% a 7,2% de diabetes mellitus gestacional (DMG), 
definido como qualquer nível de intolerância a carboidratos, resultando em hiperglicemia de gravidade 
variável, com início ou diagnóstico durante a gestação. Sua fisiopatologia é explicada pela elevação 
de hormônios contra-reguladores da insulina, pelo estresse fisiológico da gravidez e a fatores 
genéticos ou ambientais. O principal hormônio relacionado com a resistência à insulina durante a 
gravidez é o hormônio lactogênico placentário, embora outros hormônios hiperglicemiantes estejam 
envolvidos. A gestante portadora de DMG não tratada tem maior risco de complicações durante a 
gravidez, risco elevado de pré-eclâmpsia, e o feto pode apresentar macrossomia, com risco para o 
desenvolvimento de várias alterações. Para o diagnóstico é feita a anamnese para identificação de 
fatores de risco e a dosagem da glicemia plasmática em jejum. Na obtenção de valores entre 85 a 
125 mg/dL, recomenda-se o teste oral de tolerância à glicose após ingestão de 50g ou 75g de 
dextrose, à critério médico. Se necessário, repete-se o teste na 34.ª semana de gestação. 
Recomenda-se, ainda, o teste da hemoglobina glicada, pois o aumento desta dosagem está 
relacionado ao risco de malformações (BRASIL, 2010).  

A gestação é um fator predisponente a todas as formas de infecção do trato urinário (ITU). O 
fato de o pH urinário ser mais alcalino nas gestantes e o rim perder a capacidade máxima de 
concentrar a urina favorece o crescimento das bactérias nas vias urinárias. O aumento nas taxas 
urinárias de progesterona e estrogênio pode levar à diminuição da capacidade do trato urinário baixo 
de resistir à invasão bacteriana, uma vez que o hiperestrogenismo gestacional favorece a adesão de 
certas cepas de E. coli, portadoras de adesinas tipo I, às células uroepiteliais. Predispõe, ainda, à 
transformação de pacientes com bacteriúrias assintomáticas (BAs) em ITU sintomáticas. As BAs 
acometem entre 2 e 10% de todas as gestantes, das quais aproximadamente 30% desenvolverão 
pielonefrite, se não tratadas adequadamente. Seu diagnóstico é microbiológico e baseia-se em duas 
uroculturas apresentando mais que 10

5
 colônias/mL de urina, identificando-se o mesmo 

microrganismo. Seu tratamento é baseado no antibiograma, porém o tratamento é limitado devido à 
toxicidade de algumas drogas para o bebê. Os patógenos mais incidentes em ITU são as 
enterobactérias, como a Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter spp. e Escherichia 
coli responsável por 80% dos casos e, ainda bactérias Gram-positivas, como o Staphylococcus 
saprophyticus, Streptococcus agalactiae e outros estafilococos coagulase negativos (FIGUEIRÓ-
FILHO, et. al., 2009). 

A infecção na gestação pelo Treponema pallidum, e não adequadamente tratada, pode 
resultar casos de aborto ou de Sífilis Congênita (SC). A SC é responsável pela mortalidade, 
prematuridade, baixo peso ao nascer, complicações agudas por deformidades, lesões neurológicas e 
outras sequelas. Em 2008, estimava-se que cerca de 50 mil brasileiras teriam sífilis gestacional (SG) 
e, considerando a elevada taxa de transmissão vertical (30% a 100%), mais de 15 mil crianças 
poderiam ter a SC. A abordagem correta desse problema no pré-natal tem o potencial de reduzir sua 
incidência a menos de 0,5/1.000 nascidos vivos. Estudos demonstraram que 66% a 95% das 
gestantes teriam acesso a pelo menos um VDRL no pré-natal, mas o acesso ao 2º VDRL, que 
deveria ser realizado até a 30ª semana de gestação, não alcança um quarto das gestantes apontando 
resultados insatisfatórios na qualidade do pré-natal (ARAÚJO, et. al., 2012). 
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 A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência 
transplacentária do Toxoplasma gondii para o RN, decorrente de infecção primária da mãe durante a 
gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. As infecções perinatais 
têm elevada morbi-mortalidade e afetam 0,5 a 2,5% de todos os nascimentos. O risco de transmissão 
é de 15% no 1º trimestre da gestação com óbito fetal, 25% no 2º trimestre com manifestações sub-
clínicas no RN, 65% no 3º trimestre com manifestações sub-clínicas no RN e raramente um quadro 
grave de parasitemia e ainda, 100% no último mês de gestação. Cerca de 70% das crianças 
acometidas são assintomáticas ao nascimento; aproximadamente 10% têm manifestação grave nos 
primeiros dias de vida. Podem apresentar doença multisistêmica ou doença em sistema nervoso e/ou 
forma ocular. A sorologia específica é realizada com Imunoglobulinas, a do tipo G (IgG) obtém 
resposta com uma a duas semanas após a infecção, o pico ocorre com um a dois meses e persiste 
por toda vida, a do tipo M (IgM) aparece com duas semanas, pico em um mês e declina para ficar 
indetectável em seis a nove meses, não atravessa a placenta, portanto, deve-se repetir em poucos 
dias o IgM e IgA, para avaliar reinfecção, a do tipo A (IgA) cai rapidamente, em torno de sete meses e 
pode ter maior sensibilidade para neonatos que o IgM (MOREIRA, 2012). 

A transmissão do vírus HIV de mãe para filho é responsável por 35 % do total de casos no 
Brasil e pode ocorrer durante a gestação, o parto ou a lactância. Na ausência de qualquer 
intervenção médica, a transmissão situa-se em torno de 25,5% e com intervenções preventivas 
podem reduzir para níveis entre 0% e 2,0%. A transmissão é menos frequente no 1º trimestre de 
gestação e a maior parte acontece próxima ou durante o parto, devido à carga viral elevada da mãe e 
a ruptura prolongada das membranas amnióticas. A sorologia deve ser realizada durante todo o pré-
natal e o puerpério. O aleitamento materno representa risco de transmissão que pode variar de 7% a 
22%. Estudos clínicos demonstram que a administração do AZT na gestação e parto, e ainda, para o 
RN, nas primeiras semanas de vida reduz em 2/3 dos casos e, esquemas mais curtos com AZT e 
com outros anti-retrovirais, vêm comprovando a eficácia das intervenções, mesmo que realizadas 
tardiamente (BRASIL, 2006). 

Acredita-se que 10 a 90 % das mães positivas para o antígeno HBs (HBsAg) transmitam a 
hepatite B a seus RN, variação que depende da presença do antígeno HBe (HBeAg). Cerca de 90% 
das crianças infectadas no período neonatal irão evoluir como portadoras crônicas de HBsAg e, 
dessas, 25% irão apresentar complicações graves como cirrose hepática e carcinoma hepatocelular 
na idade adulta. Sem a presença associada do HBeAg, o risco do RN adquirir a infecção é menor. A 
identificação de gestantes HBsAg positivas permite o tratamento do RN com o esquema de vacinação 
e soro imune anti-HBs logo após o nascimento ou em até 12 horas após o parto que previne a 
transmissão em 70 a 95% dos casos (SABINO et. al., 1992). 

Pouco se sabe sobre a frequência de enteroparasitos em gestantes e do uso adequado de 
antiparasitários. Há evidências na literatura mostrando variações de prevalência de 3 a 53,6% sendo 
as espécies mais relatadas: Ascaris lumbricoides, Ancilostomídeos e Trichuris trichiura. As infecções 
parasitárias podem reduzir o crescimento e o desenvolvimento fetal, levar à infecção neonatal ou 
ainda, à anemia fisiológica ou ferropriva da mãe e filho (MACEDO & REY, 1996). 

No presente estudo, resultado de trabalho extensionista de professores do Laboratório 
Universitário de Análises Clínicas e estudantes do Curso de Farmácia e Enfermagem, junto à 
comunidade rural do Distrito de Itaiacoca, pretendeu abordar a prevalência de alterações detectadas 
nos exames laboratoriais de gestantes e reforçar sua relevância no acompanhamento pré-natal em 
auxiliar o diagnóstico de diferentes patologias e direcionar a conduta médica.  
 

 

Objetivos 
 

O estudo teve por objetivos verificar a principais alterações laboratoriais detectadas nos 
exames de rotina, realizados durante o pré-natal das gestantes do projeto de extensão "Avaliação 
laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças - Programa CRUTAC" e salientar a sua 
relevância no papel diagnóstico de anormalidades e patologias clínicas. 

 
 

Metodologia 
 

Neste estudo foi realizado um levantamento de dados do período de março de 2010 a 
novembro de 2012, sobre os exames realizados no período de pré-natal de todas as gestantes 
residentes no Distrito de Itaiacoca atendidas pelo médico e a equipe de enfermagem da Prefeitura de 
Ponta Grossa, Paraná no posto de saúde do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária (CRUTAC). Na sequência, com a requisição médica, as pacientes se dirigiam ao posto 
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de coleta do CRUTAC, sendo atendidas por estudantes do Curso de Farmácia, orientadas e 
supervisionadas pela coordenação do projeto de extensão "Avaliação laboratorial na assistência à 
saúde e prevenção de doenças - Programa CRUTAC". Foram excluídas do estudo, as gestantes que 
somente realizaram exame diagnóstico de gravidez e não deram continuidade no acompanhamento 
pré-natal no CRUTAC. Foram atendidas 23 gestantes, com idades entre 16 e 49 anos e realizados 
232 exames laboratoriais durante o pré-natal. Para a realização dos exames de sangue foram 
coletadas amostras por punção venosa e distribuídas em tubos contendo conservante para dosagem 
de glicose e anticoagulante para a determinação do hemograma e tipagem sanguínea. As amostras 
coletadas em tubos secos serviram para a realização de exames imunológicos, como: VDRL, 
Toxoplasmose IgG e IgM. Para a realização do exame parcial de urina com bacterioscopia e 
urocultura com antibiograma, as pacientes foram orientadas a fazer higiene prévia dos genitais e a 
coletar o jato médio da 1ª urina da manhã em frasco limpo estéril, fornecido pelo laboratório ao 
CRUTAC e entregar no posto de saúde em até uma hora após a coleta. As amostras de fezes foram 
coletadas em frasco próprio do laboratório fornecido pelo atendente do posto de saúde, no momento 
do agendamento dos exames da paciente, onde a mesma foi orientada a trazê-la no dia da coleta de 
sangue. Os procedimentos técnicos de preparo da amostra de urina bem como a análise física e 
química foram realizados ainda no posto de coleta do CRUTAC. As demais determinações foram 
realizadas no Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) através das seguintes metodologias: - exames bioquímicos: reação 
colorimétrica ou enzimática; - exames hematológicos: impedância elétrica, aglutinação do sistema 
ABO e fator Rh; - exames imunológicos: imunoenzimáticos (ELISA) de fase sólida e de captura, 
floculação por reaginas; - exames de parcial de urina: análise física por avaliação macroscópica e fita 
reativa, análise química pelo método da fita reativa, sedimentoscopia em Câmara de Neubauer; - 
exame de bacterioscopia de urina: método de GRAM; - exame de urocultura com contagem de 
colônias e antibiograma: método de semeadura com alça calibrada e difusão em disco segundo 
Kirby-Bauer; - exame de parasitológico de fezes: métodos de sedimentação de Hoffmann, Pons e 
Janer e de centrífugo-flútuo-sedimentação de Machado.  

 
 

Resultados 
 

Observou-se que nem todas as gestantes iniciaram o acompanhamento de pré-natal no 1º 
trimestre conforme preconizado e também não realizaram todos os exames solicitados pelo médico, 
como por exemplo, o parasitológico de fezes. Os resultados encontrados foram:  
a) 30% dos hemogramas apresentaram alterações, sendo 23,8% com características de processo 

infeccioso (número aumentado de leucócitos, presença de desvio nuclear à esquerda e/ou 
granulações tóxicas nos neutrófilos) e 9,5% apresentando apenas uma discreta diminuição da 
hemoglobina e hematócrito; 

b) Das tipagens sanguíneas realizadas apenas duas foram do tipo Rh - negativo; 
c) Das dosagens de glicemia plasmática em jejum nenhuma excedeu os valores de referência; 
d) Todos os exames de VDRL e HIV realizados apresentaram resultados não reagentes; 
e) Dos exames de toxoplasmose, a sorologia para IgG apresentou 70% dos resultados foram 

reagentes e 30% não reagentes. Já a sorologia para IgM foi 100% não reagente; 
f) 18,2% dos exames parasitológicos de fezes apresentaram resultados positivos sendo 9,1% para 

Giardia lamblia e 9,1% para Endolimax nana; 
g) 28,6% dos parciais de urina apresentaram algum tipo de alteração sugestiva de infecção urinária e 

4,8% apresentou a bactéria Gardnerella vaginalis;  
h) 13% das uroculturas apresentaram crescimento bacteriano superior a 10

5
 colônias/mL de urina e 

realizado o antibiograma para Citrobacter diversus, Escherichia coli e Klebsiela spp. 
 

 

Conclusões 
   

Das alterações em hemogramas com características de processo infeccioso, todas estavam 
associadas com infecções do trato urinário e a discreta anemia observada em alguns casos pode ser 
devido a uma pequena diminuição da hemoglobina sem alterações citológicas, o que sugere ser uma 
pseudo-anemia. Isto é muito comum na gestação devido à hemodiluição que ocorre neste período. 
Sabe-se, ainda, que a alimentação das gestantes é suplementada previamente com sulfato ferroso e 
ácido fólico para prevenção de anemia ferropriva. 

As gestantes com o fator sanguíneo Rh - negativo têm um risco maior de gravidez de alto 
risco e foram acompanhadas pelo médico responsável. 
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Não houve nenhum caso de Diabetes mellitus gestacional, Sífilis ou Aids. 
Em relação à Toxoplasmose, a positividade encontrada para a sorologia IgG já era 

esperada. O contágio com o Toxoplasma gondii sem desenvolver sintomas confere imunidade à 
paciente. Porém, casos em que a sorologia apresentava-se negativa foram os mais preocupantes, 
pois indicaram a falta de imunidade. A sorologia negativa para IgM pressupõe que não houve 
infecção recente ou reativação da doença durante a gestação. 

A incidência de parasitoses foi de 18,2%, podendo ser devido à ocorrência de problemas 
associados com falta de hábitos de higiene e de saneamento básico na região de Itaiacoca.  

As alterações mais encontradas nos exames laboratoriais estavam associadas com infecções 
do trato urinário, confirmadas com os resultados de bacterioscopia e urocultura positiva. As amostras 
de urina praticamente não foram influenciadas pelo conteúdo vaginal durante a coleta, o que indica 
uma baixa frequência de contaminação, mas o aparecimento da bactéria Gardnerella vaginalis pode 
causar vulvo-vaginite ou vaginose. 

Reforça-se a importância da realização dos exames laboratoriais, na atenção às gestantes, 
para as condutas profissionais corretas durante o pré-natal assegurando-se, no final da gestação, o 
nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. 
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