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As recomendações da OMS para a prevenção e o 
tratamento de infecções maternas no período periparto

Guia das ações eficazes para a 
redução da incidência mundial 
de infecções maternas e as suas 
complicações próximas à hora  
do parto

Sumário Executivo

Introdução
As infecções bacterianas próximas à hora do parto 
respondem por cerca de dez por cento da incidência 
mundial de mortes maternas. Embora a maioria 
dessas mortes sejam registradas em países em 
desenvolvimento, as infecções relacionadas com  
o parto também são uma importante causa direta da 
mortalidade materna nos países desenvolvidos. Além 
da morbidade e da mortalidade graves, as mulheres 
que experimentam infecções durante o periparto 
também são propensas à dificuldades no longo prazo, 
tais como a dor pélvica crônica, a obstrução das 
Trompas de Falópio e a infertilidade secundária. As 
infecções maternas antes ou durante o parto também 
estão associadas a um número estimado de 1 milhão  
de mortes de recém-nascidos por ano.

Vários fatores têm sido associados com maior risco  
de infecções periparto maternas, incluindo condições 
pré-existentes maternas (por exemplo, desnutrição, 
diabetes, obesidade, anemia grave, vaginose bacteriana, 
e o grupo B de infecções por estreptococos) e as 
condições espontâneas ou por iniciativa do atendente 
durante o trabalho de parto (por exemplo, a ruptura 
prolongada das membranas, os vários exames vaginais, 
a remoção manual da placenta, e a cesariana). Assim, 
as estratégias para reduzir as infecções no periparto 
materno e as suas complicações a curto e longo prazo 
são focadas principalmente nas medidas preventivas 
sempre que existam tais fatores de risco.

A nível mundial, a ação mais comum para a prevenção 
da morbidade e da mortalidade relacionadas à infecção 
materna é a utilização de antibióticos para a profilaxia 
e o tratamento. No entanto, é comum na prática clínica 
o uso indevido de antibióticos para as condições e os 

procedimentos obstétricos que são desenvolvidos  
para conter os riscos de infecção materna. Tal uso 
inadequado de antibióticos entre as mulheres que 
dão à luz tem implicações sobre os esforços globais 
para a contenção do surgimento de cepas bacterianas 
resistentes e, consequentemente, sobre a saúde global.  
A estratégia mundial da OMS para a contenção da 
resistência antimicrobiana ressalta a importância do 
uso adequado de antimicrobianos em diferentes níveis 
do sistema de saúde para a redução deste o impacto, 
garantindo o acesso ao melhor tratamento disponível. 
Portanto, a orientação adequada para os profissionais  
de saúde e para os formuladores das diretrizes sobre  
a necessidade de antibióticos - e dos tipos de 
antibióticos - para a prevenção e o tratamento das 
infecções no periparto materno seria alinhada com  
a estratégia da OMS e, consequentemente, melhoraria  
os índices maternos e neonatais.

O objetivo deste manual é consolidar as orientações para 
as ações eficazes necessárias à redução da incidência 
mundial de infecções maternas e as suas complicações 
na hora do parto. Isso faz parte dos esforços da OMS para 
melhorar a qualidade dos cuidados para as principais 
causas de morte materna, especialmente aqueles 
próximos à hora do parto, na era pós-ODM (Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio). Resumidamente, a diretriz 
apresenta recomendações baseadas em evidências 
sobre as intervenções para a prevenção e o tratamento 
das infecções do trato genital durante o parto, no 
nascimento ou no puerpério, com o objetivo de melhorar 
os resultados para as mães e os recém-nascidos.
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Público Alvo
O público principal deste manual são os profissionais 
de saúde que são responsáveis pelo desenvolvimento 
dos protocolos e das políticas nacionais e locais de 
saúde, bem como os gestores de programas de saúde 
materna e infantil e os legisladores em geral.

O manual também será útil para aqueles que 
cuidam diretamente das mulheres grávidas e dos 
recém-nascidos prematuros, tais como os obstetras, 
os pediatras, os clínicos gerais, as parteiras e as 
enfermeiras. As informações contidas neste manual 
serão úteis para o desenvolvimento de materiais  
de apoio e de ferramentas para a formação teórica  
e prática dos profissionais de saúde melhorarem na 
sua prestação de cuidados maternos e neonatais 
relativos ao nascimento prematuro.

Os métodos de desenvolvimento  
do manual
O manual foi desenvolvido utilizando os 
procedimentos habituais de trabalho em 
conformidade com o processo descrito na norma  
da OMS para o desenvolvimento de diretrizes. 
Resumidamente, estes incluem (i) a identificação 
das questões prioritárias e dos resultados 
críticos, (ii) a obtenção das provas, (iii) a avaliação 
e a síntese das provas, (iv) a formulação das 
recomendações, e (v) o planejamento para a 
divulgação, a implementação, a avaliação de 
impacto e a atualização da diretriz. A evidência 
científica que sustenta as recomendações foi obtida 
usando a abordagem da Classificação da Avaliação 
de Recomendações, do Desenvolvimento e da 
Abordagem de Avaliação (GRADE, no idioma inglês). 
Foram utilizadas atualizações sistemáticas para preparar 
os perfis de evidências para as questões prioritárias.  
A OMS, então, convocou uma consulta técnica em abril  
de 2015 na qual um grupo internacional de peritos -  
o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes (GDG, no 
idioma inglês) - formulou e aprovou as recomendações 
com base nas evidências obtidas.

Orientações
A consulta técnica da OMS adotou 20 recomendações 
que abrangem as questões prioritárias relacionadas 
com a prevenção e o tratamento das infecções 
no periparto materno. A aspecto preventivo das 
recomendações foca no uso convencional de 
procedimentos simples (por exemplo, a depilação 
perineal/púbica), agentes antimicrobianos para o parto 
natural e a cesariana, e a profilaxia com antibióticos 
para prevenir a infecções em condições propensas 
a tanto e os procedimentos obstétricos (ruptura 
prematura das membranas, o mecônio- o fluído 
amniótico manchado, as lacerações perineais,  
a remoção manual da placenta, incisão no parto natural  
e a cesariana). As recomendações para o tratamento  
de infecções no periparto materno são específicas para 
a gestão por antibióticos da corioamnionite  
e da endometrite pós-parto. Para cada orientação,  
a qualidade geral das evidências foi classificada como 
"muito baixa", "baixa", "moderada" ou "alta". O GDG 
qualificou o sentido e a força de cada orientação, 
considerando esta qualidade das provas e outros 
fatores, incluindo o equilíbrio entre os benefícios  
e os malefícios, os valores e as preferências das partes 
interessadas, e as implicações do custo da intervenção. 
Para garantir que cada orientação está corretamente 
entendida e aplicada na prática, os especialistas 
participantes deram explicações adicionais quando 
necessário. Os usuários das diretrizes devem consultar 
estas explicações, bem como os resumos de evidências 
na versão completa da diretriz, se houver qualquer 
dúvida quanto ao embasamento de qualquer das 
orientações e como melhor implementá-las.

As recomendações da OMS sobre as ações para 
prevenção e tratamento das infecções no periparto 
materno estão resumidas na tabela abaixo. De acordo 
com os procedimentos de desenvolvimento de 
diretrizes da OMS, essas orientações serão revisadas 
e atualizadas constantemente após a identificação de 
novos elementos de prova, com revisões e atualizações 
de vulto pelo menos a cada cinco anos. A OMS 
agradece sugestões sobre questões adicionais para  
a inclusão nas próximas atualizações das diretrizes.
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As recomendações da OMS para a prevenção e o tratamento de infecções maternas no período periparto

Contexto Orientações A força da orientação e a qualidade 
da evidência

Prevenção de 
infecções no 
período periparto

1. Não é recomendada a depilação perineal/púbica 
convencional antes do parto natural.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

2. O exame de toque vaginal em intervalos de quatro horas 
para mulheres de baixo risco é recomendado para a avaliação 
convencional na primeira fase ativa do trabalho de parto.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade 
muito baixa

3. Não é recomendada a limpeza vaginal convencional 
com clorexidina durante o parto visando a prevenção de 
morbidades infecciosas.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade moderada

4.  A limpeza vaginal convencional com clorexidina durante 
o parto em mulheres com incidência do Estreptococos  
do grupo B (SGB) não é recomendada para a prevenção  
desta infecção neonatal.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

5. A administração de antibióticos durante o parto às mulheres 
com incidência do Estreptococos do grupo B (SGB) é 
recomendada para prevenção desta infecção neonatal.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

6. Não é recomendada a profilaxia antibiótica convencional 
durante o segundo ou terceiro trimestre para todas as 
mulheres visando reduzir a morbidade infecciosa.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade 
muito baixa

7. Não é recomendada a administração convencional de 
antibióticos para mulheres em trabalho de parto prematuro 
com as membranas amnióticas intactas.

Orientação forte baseada 
em evidências de qualidade 
moderada

8. A administração de antibióticos é recomendado para 
mulheres com ruptura prematura das membranas.

Orientação forte baseada 
em evidências de qualidade 
moderada

9. Não é recomendada a administração convencional  
de antibióticos para mulheres com ruptura prematura  
das membranas no (ou próximo do) parto.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade baixa

10. Não é recomendada a administração convencional  
de antibióticos para mulheres com o fluído amniótico 
manchado de mecônio.

Orientação condicional 
baseada em evidências de 
qualidade muito baixa

11. É recomendada a profilaxia antibiótica convencional para 
as mulheres submetidas a extração manual da placenta.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade 
muito baixa

12. Não é recomendada a profilaxia antibiótica convencional 
para as mulheres submetidas à incisão no parto natural.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

13. É recomendada a profilaxia antibiótica convencional  
para as mulheres com incisão perineal de terceiro  
ou quarto grau.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade 
muito baixa

14. Não é recomendada a profilaxia antibiótica convencional 
para as mulheres com episiotomia.

Orientação forte baseada  
na visão consensual

15. Não é recomendada a profilaxia antibiótica convencional para 
as mulheres submetidas ao parto natural sem complicações.

Orientação forte baseada  
em evidências de qualidade 
muito baixa
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Contexto Orientações A força da orientação e a qualidade 
da evidência

Prevenção de 
infecções no 
período periparto
(continuação)

16. É recomendada a limpeza vaginal com iodopovidona logo 
antes da cesariana.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade moderada

17. A escolha de um agente antisséptico e o seu método  
de aplicação para a preparação da pele antes da cesariana 
deve ser baseada principalmente na experiência do 
médico com o respectivo agente e o seu método  
de aplicação, o seu custo e sua disponibilidade.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

18.0  A profilaxia antibiótica convencional é recomendada 
para  mulheres submetidas à cesariana eletiva ou  
de emergência

Orientação forte baseada 
em evidências de qualidade 
moderada

18.1  Para a cesariana, os antibióticos profiláticos devem ser 
 administrados antes da incisão, ao invés de no intra-
operatório após o pinçamento do cordão umbilical.

Orientação forte baseada 
em evidências de qualidade 
moderada

18.2  Para a profilaxia antibiótica da cesariana, uma dose única 
 da cefalosporina de primeira geração ou da penicilina 
 deve ser utilizada no lugar de outro tipos de antibióticos.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

O tratamento de 
infecções  
no periparto

19. Um tratamento simples, com a ampicilina e a gentamicina 
uma vez ao dia é recomendado para os antibióticos  
de primeira linha do tratamento da corioamniotite.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa

20. Uma combinação de clindamicina e gentamicina  
é recomendada para os antibióticos de primeira linha  
do tratamento da endometrite pós-parto.

Orientação condicional 
baseada em evidências  
de qualidade muito baixa
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E-mail: mncah@who.int 

www.who.int/maternal_child_adolescent

SU
M

Á
RI

O
 E

XE
CU

TI
VO

5


