
 

 

 

 

PROTOCOLO DE TRAUMA NA GESTAÇÃO 

Traumatismo durante a gestação representa uma das principais causas 

de morte materna não obstétrica. 

A perda fetal em gestantes vítimas de traumas pode alcançar cifras que 

vão de 4 a 61%,sendo que sua magnitude depende da gravidade do dano e do 

tempo de atendimento da gestante.  

Útero em gestações com mais que 12 semanas são mais suscetíveis ao 

trauma uma vez que este se torna extrapélvico.  

Durante o atendimento de uma gestante vítima de trauma, além da 
presença do feto, deve-setambém estar atento para as adaptações fisiológicas 
da gestação, que podem alterar vários parâmetrosmorfológicos e funcionais 
no organismo materno. 
 
Tipos de trauma:  

 Trauma fechado; 

 Trauma penetrante; 

 Queimaduras  

 Choque elétrico  

 Agressões e violência sexual.  

A complicação obstétrica de maior relevância diretamente associada ao 

trauma abdominal fechado é o descolamento prematuro de placenta, 

responsável por 70% dos óbitos fetais em casos de trauma na gestação.  

Trauma fetal ocorre em menos de 1% dos casos.  

Trauma craniano fetal pode ocorrer em consequência de fratura de 

pelve materna, em geral em gestações próximas ao termo, quando polo fetal já 

está insinuado.  

Traumas penetrantes durante a gestação devem ser explorados por 

laparotomia.  

 



 

 

 

 

Em queimaduras extensas e com grave repercussão materna, existe 

indicação de interrupção da gestação que se encontre no 3° trimestre, com 

intuito de preservar o feto de hipóxia, hipotensão e sepse.  

 

Conduta diante de um trauma na gestação:  

Foco inicial são a avaliação e reanimação materna seguindo protocolos do 

ATLS.  

 Pacientes com instabilidade hemodinâmica, alteração da consciência, 

trazidas por SAMU ou COBOM devem ser direcionadas diretamente 

ao setor de trauma para avaliação das clinicas competentes.  Avaliação 

obstétrica em conjunto com demais clínicas, devendo o médico 

obstetra se direcionar para local de atendimento da paciente. 

Paciente gestante com IG> 20 semanas submetida à avaliação da 

coluna cervical e descartada possibilidade de lesões neurológicas devem 

permanecer em decúbito lateral esquerdo, a fim de evitar compressão 

da veia cava inferior e aorta pelo útero, o que poderia intensificar 

estados hipovolêmicos. 

Na suspeita de lesão cervical em gestantes com IG >20 semanas 

deve-se manter paciente em posição supina com colar cervical e realizar 

elevação de 10 a 15 cm do quadril direito e desvio manual do útero para 

esquerda.  

 

 Pacientes que chegam deambulando devem ser direcionadas para o 

serviço de triagem com equipe de enfermagem onde deverá ser 

realizada avaliação de sinais vitais, classificação de risco de acordo com 

protocolo hospitalar e encaminhamento da mesma para atendimento 

com médico do serviço de obstetrícia 

Durante atendimento obstétrico fazer anamnese atentando-se 

para mecanismo do trauma. Realizar exame físico rigoroso com atenção 

especial para presença de batimentos cardíacos fetais, tônus uterino, 

dinâmica uterina e presença de sangramento vaginal. Finalidade é 

avaliar se feto viável e detecção precoce de descolamento prematuro de 

placenta.  



 

 

 

Exames subsidiários:  

 Hemoglobina, hematócrito.  

 Tipagem Sanguínea e fator RH.  

 USG obstétrico.  

 Cardiotocografia se: BCF audível e gestações maiores que 28 semanas 

de 3/3 horas.  

Paciente gestante com IG > 24 semanas deverá permanecer em 

observação por 6 horas com controle de BCF de 1/1hora, CTB DE 3/3 

horas para IG > 28 semanas e controle da contratilidade uterina. Internar 

paciente para observação por 24 horas se CTB suspeito, sangramento vaginal, 

contratilidade uterina.  

Gestações menores que 24 semanas com exame físico normal poderão ir 

de alta com orientações de retorno se dor e/ou sangramento vaginal.  

Gestações com IG>15 semanas e BCF inaudível deverão ser 

encaminhadas para realizar exame ultrassonográfico.  

Exame físico alterado em qualquer idade gestacional, avaliar provável 

hipótese diagnóstica e tomar conduta de acordo com protocolo hospitalar.  

Nos traumas ocorre hemorragia feto-materna em 10 a 30% dos casos, 

portanto realizar imunoglobulina anti-RH na dose de 300mg em gestantes 

com fator RH negativo não sensibilizadas.  
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