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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 83 
 

Título: Exame Físico da Gestante Internada 

na Enfermaria  

Área de Aplicação: Obstetrícia 

Setor: Enfermaria de Gestantes 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Enfermeiro 

 

1. Definição 
 

 É o conjunto de técnicas e manobras com o intuito de detectar anormalidades na gestante.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Realizar a intervenções.  

 Prevenir o agravamento do estado da gestante. 

 Planejar a assistência de enfermagem. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
      

     INDICAÇÃO: 

 Toda gestante internada na enfermaria de gestantes. 

 

    CONTRAINDICAÇÃO: 

 Não se Aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Impressos de enfermagem. 

 Caneta. 

 Estetoscópio. 

 Aparelho Sonar. 

 Fita métrica. 

 Aparelho de pressão arterial. 

 Termômetro. 

 Relógio. 

 Luvas de procedimento. 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 

 Apresentar-se a gestante. 

 Explicar o procedimento. 
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 Avaliar o nível de consciência e lucidez. 

 Verificar queixas álgicas, episódios de êmeses, contratilidade uterina, perdas transvaginais 

e eliminações vesico-intestinais. 

 Verificar o peso e da altura (ver POP de Verificação de Peso e Altura em Adultos). 

 Verificar a Pressão Arterial (ver POP de Verificação da Pressão Arterial em Adultos). 

 Inspecionar pele e mucosas. 

 Palpar tireóide, pescoço, região cervical e axilar. 

 Examinar as mamas. 

 Realizar ausculta cardiopulmonar. 

 Verificar o pulso (ver POP de Verificação de Pulso Radial em Adultos). 

 Palpar e identificar a situação e apresentação fetal. 

 Medir a altura uterina. 

 Auscultar os batimentos cardíacos fetais, com o auxílio do sonar. 

 Inspecionar os genitais externos. 

 Examinar membros inferiores. 

 Pesquisar edema (face, tronco, membros).  

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 

 Registrar o procedimento em impresso próprio (Registro de Enfermeiro). 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Verificar se gestantes menores de 18 anos e portadoras de deficiência física e/ou mental e 

encontram-se acompanhadas. 

 Orientar sobre a amamentação e cuidados com as mamas durante o exame físico. 

 Promover um vínculo com a gestante durante todo o exame físico. 

 Exame das mamas: 

o As glândulas sebáceas hipertrofiam-se e tornam-se salientes para lubrificar a pele 

durante a amamentação, formando os tubérculos de Montgomery (Por volta de 8 

semanas). No início da gestação, as mamas apresentam uma hipersensibilidade que 

regride por volta da 10ª semana de gestação. As mamas aumentam em volume e ocorre a 

hipertrofia alveolar, a fim de prepará-las para a lactação. O aumento da vascularização 

torna-se intenso e visível, formando a rede venosa de Haller (16 semanas de gestação). 

Por ação hormonal, o mamilo aumenta de tamanho e ocorre a pigmentação da auréola 

secundária (sinal de Hunter, de 20-22 semanas).  

 Palpação e identificação da situação e apresentação fetal: 

o Deve ser realizada antes da medida da altura uterina. A identificação da situação e da 

apresentação fetal é feito por meio de palpação. Pode-se estimar a quantidade de líquido 

amniótico. A palpação obstétrica segue os enunciados propostos por Leopold (palpação 

do fundo uterino, palpação dos flancos com delimitação do dorso e das pequenas partes, 

pesquisa da mobilidade cefálica e exploração das escavas). 

 Mensuração da Altura Uterina: 

- Estima-se o crescimento fetal, correlacionando-se a medida da altura uterina com o 

número de semanas de gestação. Para sua mensuração, posicione a gestante em decúbito 

dorsal. Fixa-se a extremidade inicial da fita métrica (0 cm) na borda superior da sínfise 

púbica, estendendo-a  sobre a superfície abdominal mediana até o fundo uterino. A altura 

uterina segue um padrão de crescimento de aproximadamente 4 cm por mês de gestação, 

atingindo, no termo, aproximadamente 36 cm. 
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8. Figuras e Anexos 

 

Não se aplica 


