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Conflitos de interesse

- Funcionária pública do Estado do Paraná;

- Recebi apoio da Pfizer, Bayer, Novartis, United e Bristol para 

participação de congressos médicos

- Ministro aulas para Pfizer e Bayer

- Projeto Rede Candidemia Paraná: suporte Pfizer internacional



Antibioticoprofilaxia

Parto NORMAL 

NÃO

CESÁREA 

SIM



Tchau, obrigada....



Agenda

- Profilaxia para todas?

- Condições sociais determinam profilaxia?

- Critérios para antibioticoprofilaxia

- Critérios para escolha do antibioticoprofilático



Tipos de Parto

Normal : via vaginal, entre a 38ª e a 40ª
semana de gestação, sem uso de fórceps ou
outro meio para retirar o bebê do canal do
parto, mas pode ter intervenções.

Natural : sem qualquer intervenção

médica.



 Parto induzido: usa
medicamentos para iniciar o
trabalho de parto, e pode
evoluir sem necessidade de
qualquer outra medicação além
da inicial.

 Manutenção do soro com
ocitocina, regulando as
contrações.

 Para induzir o parto com uso de
remédios, deve haver também
uma indicação clara, como o
surgimento de uma doença ou
condição da mãe ou do bebê.

Tipos de Parto



- Cesárea: processo cirúrgico

feito através de uma incisão no

abdome e na parte inferior do

útero, para a retirada do bebê.

... Indicações formais de cesárea:

- Desproporção céfalo-pélvica

- Apresentação prévia da

placenta

Tipos de Parto



De cócoras : comum nos séculos passados,

realizado tanto por indígenas quanto gestantes da
alta corte.

Tipos de Parto

Na banheira: O parto na banheira se passa sob
a água, que estará na temperatura de 37º C.
Não há risco de o bebê se afogar pois ele estará
recebendo oxigênio pelo cordão umbilical. A
água quente relaxa e diminui as dores do parto.



Leboyer: preconizava que o parto
deveria ser feito em ambiente, de
preferência, fora do centro cirúrgico,
com pouca luz e sem muito barulho.
Depois do nascimento, o bebê era
colocado sobre o corpo da mãe,
mantendo o contato pele a pele, sem
intervenções imediatas, respeitando o
momento de vínculo entre os dois.

Tipos de Parto

Humanizado: a ideia de parto humanizado é que gestantes retomem o papel de personagem
principal no parto, ao contrário do médico. Isso inclui acompanhamento ou não de uma doula, se o
parto será realizado em casa ou em um hospital, se haverá anestesia, se a sala de parto terá
condições especiais (música, luz diminuída), etc.



Fatores de risco para infecção associada ao parto 

vaginal *

 Tempo de ruptura de membranas amnióticas ≥18 horas;

 Presença de qualquer infecção, em especial do trato genito-urinário

 Realização de procedimentos invasivos prévios, tais como procedimentos de 

medicina fetal e cerclagem,

 Toques vaginais após ruptura de membranas amnióticas

 Comorbidades maternas: obesidade, diabetes, anemia, imunossupressão

OMS: evitar toques intervalo < 4 horas, múltiplos profissionais.

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.



Agenda

- Profilaxia para todas?

- Condições sociais determinam profilaxia?

- Critérios para antibioticoprofilaxia

- Critérios para escolha do antibioticoprofilático



 Presença de restos ovulares,

 Episiotomia, 

 Extração manual da placenta, 

 Laceração perineal de grau 3 e 4,

 Hemorragia pós-parto,

 Tricotomia com lâmina, 

 Baixo nível sócio-econômico, 

 Má condição de higiene, 

 Alimentação inadequada,

 Falta de acesso aos serviços de saúde, pré-natal não realizado ou realizado de 
forma precária

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.

Fatores de risco para infecção associada ao parto 

vaginal *



 Presença de restos ovulares,

 Episiotomia, 

 Extração manual da placenta, 

 Laceração perineal de grau 3 e 4,

 Hemorragia pós-parto,

 Tricotomia com lâmina, 

 Baixo nível sócio-econômico, 

 Má condição de higiene, 

 Alimentação inadequada,

 Falta de acesso aos serviços de saúde, pré-natal não realizado ou realizado de 
forma precária

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.

Fatores de risco para infecção associada ao parto 

vaginal *

Fatores de risco

≠

Indicação



PROFILAXIA  ANTIMICROBIANA

Antibioticoprofilaxia

• Busca de focos infecciosos 

silenciosos

• Tratamento dos focos ainda no 

pré-operatório

• Reconhecimento de doenças 

coexistentes

• Estabilização das doenças e 

medicações concomitantes

• Correção de desnutrição

• Internação imediatamente 

anterior ao ato cirúrgico

• Banho com solução 

antiséptica/ Clorexidina

• Tricotomia próxima ao ato 

cirúrgico

• Transporte adequado ao CC 

• Manutenção do Centro Cirúrgico

• controle ambiental

• Preparo/manutenção  de 
materiais

• Paramentação adequada

• Pequeno número de pessoas na 
sala

• Técnica apurada- redução de 
tempo cirúrgico

.     Manutenção eficaz da 

drenagem

• Curativos técnicos

• Restabelecimento precoce de  

função

• Deambulação

• Orientação na alta hospitalar

• Reavaliação no 30º pós-

operatório

CUIDADOS
Pré-operatórios             Peri-operatórios Intra-operatórios Pós-operatórios



Parto Normal

- Não há evidências suficientes para indicar antibioticoprofilaxia

para parto vaginal, exceto:

a) Lacerações de períneo grau 3 e 4

b) Remoção manual da placenta

Parto vaginal sem fator de risco: 

antibioticoprofilaxia desnecessária 



Parto Normal

Remoção manual da placenta

- Revisão sistemática para avaliar efetividade da antibioticoprofilaxia após 
remoção manual da placenta no parto vaginal

- Sem estudos randomizados controlados na literatura

- Prevenção de endometrite, complicação grave: antibioticoprofilaxia
deve ser feita 

Chompilas et al. Prophylatic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. 

Cochrane Database Syst Rev 2006 (2) CD004904.



Parto Normal

- Estudo randomizado na África do Sul *: Cefoxitina 2 g x placebo: 

- sem diferença estatística de sepse nos grupos

- redução 53% risco endometrite puerperal  ( RR= 0,47% 95%CI)

- Europa** : 250 mulheres em cada grupo: sem diferença estatística significante

- Brasil ***: Ministério da Saúde: dose única de Cefalotina ou Cefazolina IV nas situações 

de manipulação vaginal excessiva, trabalho parto prolongado ou aminiorrexe > 6 

horas.

.

*Sebitloane et al. Prophylatic antibiotic antibiotics for the prevention of postpartum infectious morbidity in women infected with human immunodeficiency

virus: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2008; 198 (2):189 e1-6.

** Fiore et al. Higher rates of post-partum complications in HIV-infected than uninfected women irrespective of mode of delivery. AIDS 2004; 18(6)933-8.

***Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV. MS, 2006.

Pacientes HIV +:



Parto Normal

Amniorrexe prematura

- 22 estudos randomizados controlados ( > 6000 pacientes): antibioticoprofilaxia está
associada em redução significativa de partos < 48 horas com redução nas infecções
neonatais,

- 2 estudos randomizados em amniorrexe prematura > 36 semanas ( 838 pacientes) :
antibiotiprofilaxia foi capaz de reduzir ocorrência de corioamnionite ou endometrite pós-
parto porém sem resultar em diferença estatística significante na morbidade neonatal

.
Kenyon et al. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Sys Rev 2002 (2): CD001058.

Flenady & King. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term . Cochrane Database Sys Ver 2002 (3): CD001807.

Devido a escassez dos dados disponíveis, sem recomendação. 



Parto Normal

Parto com vácuo extração e uso de fórceps

- Parto instrumental é toda atividade ou atitude
empregada para abreviar o período expulsivo
fetal quer seja por instrumentos cirúrgicos ( vácuo
e extrator manual) quer seja por manobras
incisionais como episiotomia.

- Não há evidências suficientes para indicar
antibioticoprofilaxia para parto vaginal, inclusive
instrumental

.

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.



Parto Normal

Mãe colonizada por Streptococcus do grupo B (GBS) :

- Objetivo: Prevenção da transmissão do Streptococcus do grupo B (GBS) 

- Critérios: 

- Vigência de  rotura de membranas 

- gestação anterior a 37 semanas ou idade superior 

- rotura membranas superior a18 horas.

- Profilaxia intra-parto da sepse neonatal

- Trabalho parto pré-termo ( mesmo com membranas íntegras)

- Febre inexplicada durante o trabalho de parto

- Infecção urinária pelo GBS

- Infecção neonatal pelo GBS em gestação anterior

.

Schrag S, Gorwitz R, Fultz-Butts, Schuchat A. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from CDC. MMWR, 2002; 51 (RR-11)1-22.



Escolha dos antibióticos:

- Vários antibióticos isolados ou em combinação foram 

estudados ao longo dos anos;

- ACOG  e AAP:  Cefazolina

Baixo espectro de ação

Baixo custo

Eficácia comprovada

Metanalise : 51 estudos randomizados controlados 

Ampicilina eficácia similar a Cefazolina

Obstetric and medical complications. American Academy of Pediatrics and American

College of Obstetricians and Gynecologists. 

Guideline for perinatal care 6th edition. American Academy of Pediatrics, 2008:175-204.



Antibioticoprofilaxia

 Cefazolina 2 g ( até 120 kg) e 3g ( > 120kg);

 Deve ser administrada 60 min antes da incisão em dose 
única

 Cirurgia > 4 horas ou sangramento > 1,5L =>  repique da 
dose.

 Manutenção da normotermia durante a cirurgia

 Usar check list de cirurgia segura

 Evitar remoção manual da placenta ( fazer tração do 
cordão umbilical)

 Hemostasia adequada

 Minimizar traumas e remover tecidos desvitalizados

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.



Associação de antibióticos:

- Estudos controlados randomizados

- Avaliar benefício adição Metronidazol, Azitromicina ou Doxicilina a Cefazolina

- Objetivo: cobertura Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma species

- Menores taxas ISC e endometrite e mais curta duração na hospitalização 

Tita AT et al. Decreasing incidence of postcesarean endometritis with extended spectrum antibiotic prophylaxis. Obstet Gynecol 2008; 111:51-6.

Tita AT et al, Impact of extended spectrum antibiotic prophylaxis wound infection. Am J Obstet Gynecol 2008; 199:303 e1-e3.



Justificativa

 Aproximadamente 1,2 milhões/ ano crianças nascem cesárea nos EUA;

 Risco de infecção após cesárea = 4-15%

 Complicações infecciosas pós-parto :

Endometrite : 24% cesárea eletiva

60% cesárea de emergência

Hofmeyer & Smaill. Antibiotic prophylaxis for cesarean section.

Cohcrane Database Syst Ver 2002; 3: CD000933

?



3 cenários:



Justificativa

Fatores de risco para endometrite: 

- Cesárea

- Ruptura membranas prolongada

- Trabalho parto prolongado com aumento toques

- Febre intra-parto

- Baixo nível sócio-econômico

Graffunder et al, Risk factors for surgical-site infections folowing

cesarean section. Infec Control Hosp Epidemiol 2001; 22:613-7.



OBJETIVO ANTIBIOTICOPROFILAXIA

 Diminuir  o inóculo bacteriano viável na ferida operatória

 Diminuir o risco de infecção pós-operatória

 Infecção:

INÓCULO   X   CONDIÇÕES DO HOSPEDEIRO





TIMING:

.

Historicamente: 

Administração de antibiótico sempre foi realizada PÓS

clampeamento do cordão umbilical;

Objetivo: evitar supressão flora RN promovendo pressão

seletiva e também mascarar possível sepse neonatal

Committee Opinion No. 465: antimicrobial prophylaxis for cesarean delivery: timing of administration. 

Obstet Gynecol 2010; 116:791-2. Cochrane Database of Systematic Reviwes 2014, issue 12, CD 009516.

-Dados mais recentes suportam administração profilaxia ANTES da incisão cirúrgica

- Prática endossada pela Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia desde 2010.

- Metanalise: risco de endometrite 3,9% x 8,9% ( p= 0,012) e ISC 3,2% x5,4% (NS)
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PROFILAXIA ANTIMICROIBIANA



ANTIBIOTICOPROFILAXIA
-RECOMENDAÇÕES-

Cirurgias com alto risco de infecção pós-operatória

Cirurgias com baixo risco de infecção pós-operatória- consequências 

graves



Classificação das cirurgias quanto ao potencial de 

contaminação

1. LIMPA

2. POTENCIALMENTE CONTAMINADA

3. CONTAMINADA

4. INFECTADA



CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS 

E RISCO DE INFECÇÃO

Tipo Definição Risco de infecção

Limpa Atraumáticas, sem 

manipulação do TGI, 

GU, Resp.

1-2%

Limpa-contaminada TGI, Resp., TGU, 

orofaringe

2-4%

Contaminada Inflamação aguda, urina 

ou bile infectadas, sec. 

GI

7-10%

Infectada Infecção estabelecida 10-40%



ANTIBIOTICOPROFILAXIA 

-INDICAÇÕES-

Cirurgias de urgência

Preparo inadequado do paciente

Pior estado clínico

Técnica menos rigorosa

 Cirurgias limpas

 Implante de materiais de síntese

 Próteses

 Pacientes prostáticos, diabéticos, imunodeprimidos, endocardite prévia



Fatores de risco para infecção associada a cirurgia 

cesareana*

 Antibioticoprofilaxia não realizada no tempo e dose indicados.

 Cesareana após início do trabalho de parto,

 Lesão acidental de órgão,

 Cesareana de emergência, 

 Tempo prolongado de cirurgia;

 Duração média = 56 min. Acima deste tempo, o risco aumenta. 

Am J Infect Control, 2007; 35:290-301.

*Manual Anvisa. Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais- Parto vaginal e cirurgia Cesareana, 2016.



ANTIBIOTICOPROFILAXIA 

-POSTULADOS-

- Droga única

- Uso endovenoso

- Bactericida

- Início na indução anestésica

- Término em 48 horas (máximo)

- Dose complementar em cirurgias prolongadas



ANTIBIOTICOPROFILAXIA 
Recomendação ASHP Therapeutics Guidelines

Am J Health-Syst Pharm. 2013; 70:195-28



ANTIBIOTICOPROFILAXIA 
Recomendação ASHP Therapeutics Guidelines

Am J Health-Syst Pharm. 2013; 70:195-28



ANTIBIOTICOPROFILAXIA 
Recomendação ASHP Therapeutics Guidelines

Am J Health-Syst Pharm. 2013; 70:195-28

Cesarea: Evidência - A

Drogas:

1ª. Escolha:  Cefazolina

2ª. Escolha : Clindamicina + Aminoglicosídeo

Dose: 2 g

Momento: ANTES da incisão ( mesmo em cesáreas eletivas)

Recomendações adicionais:

- Dose adicional se sangramento intenso ou cirurgia prolongada 



Zimmermmann JB, Nunes TDR, Cangussu A, Celeste RG, Polisseni F, Dutra BL, Coutinho T. FEMINA | Junho 2010 | vol 38 | nº 6











Obrigada. 

A segurança está em nossas mãos...


