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Îngrijirile medicale acordate gravidei în timpul sarcinii sunt esenţiale pentru a surprinde 

precoce apariţia oricăror situații care ar putea influenţa negativ evoluţia sarcinii, astfel încât acestea 

să poată fi tratate şi monitorizate.  

      Consultaţia prenatală este un element esenţial în diminuarea riscului matern şi fetal şi în 

identificarea unei sarcini cu risc obstetrical crescut. Monitorizare sarcinii de către medicul de 

familie în colaborare cu asistenta medicală/moașa, sunt prevăzute în Ordinul nr. 1982/2008 pentru 

modificarea Ordinului nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării 

consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru 

supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei. Din păcate, acest ordin datează de aproape un deceniu, 

iar unele dintre prevederile sale sunt depășite și nu mai au relevanță practică.  

Echipa cabinetului medicului de familie ar trebui să fie prima unitate din sistemul sanitar 

care ia contact cu gravida și care menține o legătură activă cu aceasta pe tot parcursul sarcinii, mai 

ales în contextul evidenței anterioare a femeii în ceea ce privește starea sa de sănătate. Din păcate, 

în practică, de cele mai multe ori gravidele se adresează direct specialistului și ajung la medicul de 

familie târziu, pentru a obține investigații, tratamente compensate sau concedii medicale. Această 

situație favorizează scăpări în ceea ce priveşte o monitorizare corectă și integrată a sarcinii, 

deoarece, la medicul specialist, cu rare excepții, nu există condițiile necesare pentru a realiza o 

continuitate informatică, relațională și de comunicare cu gravida. 

Prin consultația prenatală se urmăreşte: 

- verificarea funcţională a organelor materne, care vor fi suprasolicitate de sarcină; 

- supravegherea sarcinii şi depistarea factorilor de risc, pentru a preveni complicaţiile obstetricale; 

- evitarea apariţiei unor eventuale îmbolnăviri, diagnosticul şi tratamentul cât mai precoce şi mai 

corect al acestora; 

- evitarea complicaţiilor şi agravării bolii preexistente; 

- pregătirea psihică şi fizică în vederea naşterii. 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICUL DE SARCINĂ 

Se bazează pe examen clinic şi paraclinic: 

1. Clinic - semne şi simptome: 

OPTIM, DIAGNOSTICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SARCINII TREBUIE 

REALIZATE ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ 
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- amenoreea (întârzierea menstrei) - primul semn pentru care femeia se adresează unui cadru 

medical.  

- manifestări neurovegetative (care nu sunt constante și nu se întâlnesc la toate gravidele) greţuri, 

vărsături, modificări ale apetitului, meteorism, polakiurie, fatigabilitate, somnolenţă, iritabilitate; 

- modificări la nivelul sânilor - senzaţie de tensiune, hiperpigmentaţia areolelor mamare, creşterea 

volumului lor cu bombarea areolei, apariţia reţelei venoase Haller (evidentă mai ales în cadranele 

supero-externe), apariţia tuberculilor Montgomery în jurul areolelor; 

- modificări ale organelor genitale - mucoasa vaginală şi exocervicală capătă o coloraţie violacee, 

glera cervicală devine compactă; colul se înmoaie, uterul creşte în dimensiuni, iar consistenţa 

acestuia devine păstoasă. 

2. Paraclinic:  

- testele urinare de sarcină - permit detectarea b-hCG-ului în urină printr-o reacţie de tip 

imunologic. Acestea au o sensibilitate mai mare dacă sunt folosite la 5-7 zile de la data estimată a 

menstruaţiei. 

- dozarea b-hCG-ului în sângele matern. Hormonul gonadotrop corionic începe să fie produs din 

a șasea - a șaptea zi de la fecundare, iar după alte două zile apare în urină. Nivelurile serice cresc 

rapid, dublându-se la 2-3 zile şi atingând un maxim în a zecea săptămână de sarcină. 

- ecografia transvaginală - permite diagnosticul de certitudine al sarcinii. Vizualizarea sacului 

gestaţional intrauterin este posibilă începând cu 4-5 săptămâni de amenoree. 

3. Pe parcursul celor nouă luni de sarcină se recomandă un număr de 8 vizite prenatale de rutină: 

1-a vizită: 6-12 săptămâni de sarcină 

a 2-a vizită: săptămâna16 de sarcină 

a 3-a vizită: săptămâna 24 de sarcină 

a 4-a vizită: săptămâna 28 de sarcină 

a 5-a vizită: săptămâna 32 de sarcină 

a 6-a vizită: săptămâna 36 de sarcină 

a 7-a vizită: săptămâna 38 de sarcină 

a 8-a vizită: săptămâna 40 de sarcină 

 

 

 

II. PRIMA CONSULTAŢIE PRENATALĂ 

 

1. DE REALIZAT LA PRIMA CONSULTAȚIE: 
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- anamneză - antecedente personale fiziologice, patologice, starea actuală de sănătate, 

existenţa factorilor de risc conform rubricilor prevăzute de fișă; 

- examen clinic general; 

- examen ginecologic - va fi efectuat de către medicul specialist; 

- confirmarea sarcinii este posibilă dacă medicul deține un ecograf sau solicită efectuarea 

dozării de beta-hCG; 

- recomandarea examenelor paraclinice; 

- recomandări pentru igiena sarcinii; 

- stabilirea unui plan de monitorizare pe parcursul sarcinii. 

2. ANAMNEZA LA PRIMA CONSULTAŢIE: 

Pacienta va trebui să fie pregătită pentru a furniza medicului/asistentei/moașei următoarele categorii 

de date: 

2.1.  Datele personale: identitate, vârstă, domiciliu, educaţie, ocupaţie, stare civilă, religie, etnie.  

2.2. Simptome care sugerează sarcina: întârziere menstruală, tulburări digestive (greţuri, 

vărsături, salivaţie abundentă, constipaţie, apetit crescut pentru anumite alimente), tulburări urinare 

(urinări mai dese), tulburări ale dispoziţiei afective (iritabilitate), insomnii sau somnolenţă, astenie, 

senzaţie de tensiune la nivelul sânilor, pervertirea gustului şi a mirosului.  

2.3. Istoricul familial (antecedente heredo-colaterale): include date despre antecedentele 

heredocolaterale atât ale mamei cât şi ale tatălui, în special boli cu predispoziţie familială (diabet 

zaharat, hipertensiune arterială, cardiopatii, boli psihice), defecte congenitale (defecte congenital 

cardiace, defecte de tub neural) şi boli genetice. De asemenea trebuie consemnată existenţa în 

familie a cazurilor de TBC, infecţie HIV, sifilis, hepatită cronică cu virus B sau C. 

2.4. Antecedente personale fiziologice: 

Se notează date legate de: 

- menstră: prima menstruaţie, caracteristicile menstruaţiei; 

- utilizarea pilulelor contraceptive dupä contactul sexual fecundant (presupus risc de avort spontan); 

- utilizarea dispozitivului intrauterine (sterilet) şi anume durata utilizării, prezenţa sau momentul 

îndepărtării acestuia (îndepărtarea recentă reprezintă un risc pentru anemie, sarcină ectopică sau 

avort). 

 

 

 2.5. Antecedente personale patologice: 
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Istoricul personal patologic cuprinde date referitoare la eventuale afecţiuni anterioare 

(medicale, chirurgicale, infecţioase) care pot influenţa evoluţia sarcinii sau boli asociate sarcinii 

actuale. 

Se notează date referitoare la: alergii la medicamente, alimente şi factori de mediu, boli 

autoimune, transfuzii sanguine, diabet, boli cardiace, afecţiuni hepatice, hipertensiune arterială, boli 

ale aparatului urinar, boli neurologice, boli psihice, boli pulmonare, boli endocrine, boli 

hematologice, ulcer gastric sau duodenal, varice, flebite, hemoroizi, boli infecţioase (rubeolă, 

varicelă, toxoplasmoză, HIV), afecţiuni ginecologice (boli cu transmitere sexuală, intervenţii 

chirurgicale în sfera genitală, fibroame, chisturi ovariene, sterilitate primară sau secundară şi 

tratamentul urmat, fertilizare în vitro etc.)  

2.6. Antecedente obstetricale: 

Antecedentele obstetricale cuprind date referitoare la sarcinile anterioare precum şi informaţii legate 

de naşteri şi lehuzie. 

Se vor nota: 

-  numărul de sarcini şi data ultimei naşteri; 

-  avorturi spontane, la cerere sau cu indicaţie medicală; 

- durata sarcinilor anterioare şi eventuale complicaţii: disgravidia de prim trimestru, hipertensiune 

indusă de sarcină, preeclampsia şi eclampsie, placenta praevia, decolare prematură de placentă 

normal inserată, prezentaţie pelvină sau transversă, ruptură prematură de membrane, tratamente 

urmate; 

-  izoimunizare în sistemul ABO sau Rh; 

-  tipul naşterii (naturală sau prin cezariană şi indicaţiile acesteia); 

-  durata şi complicaţii ale travaliului; 

-  greutatea la naştere a copilului;  

-  mortalitatea perinatală; 

-  malformaţii fetale; 

-  complicaţiile lehuziei; 

-  prezenţa sau absenţa secreţiei lactate în antecedente.  

2.7. Date despre sarcina actuală: 

- data ultimei menstruaţii - este importantă pentru stabilirea vârstei gestaţionale (VG) şi a datei 

probabile a naşterii (DPN); 

-  estimarea VG se face în zile sau săptămâni, numărarea începând de la data ultimei menstruaţii;  

- sarcina la termen este definită ca fiind cuprinsă în intervalul 37-42 săptămâni; 

- estimarea DPN poate fi făcută numărând 280 de zile (sau 40 săptămâni) de la data primei zile a 

ultimei menstruaţii (sau 268 de zile de la data fertilizării, dacă aceasta este cunoscută); 
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- de asemenea, DPN mai poate fi calculată adăugând 10-14 zile la data ultimei menstruaţii după care 

se numără 9 luni (menstruaţiile neregulate sau utilizarea recentă de contraceptive scad acurateţea 

acestor metode);  

-  caracteristicile ultimei menstruaţii în raport cu cele anterioare; 

-  evoluția sarcinii până în momentul consultaţiei actuale. 

2.8. Evaluare psihosocială: 

Deosebit de importantă în urmărirea evoluţiei sarcinii este cunoaşterea mediului familial şi 

atitudinea familiei în legătură cu sarcina: 

- dacă este o sarcină dorită, aşteptată, planificată, întâmplătoare, nedorită etc.; 

- eventuale situaţii conflictuale în familie şi istoric de violenţă domestică. 

2.9. Condiţii de viaţă şi de muncă: 

- condiţiile de locuit (caracteristicile locuinţei, numär de persoane colocatare);  

- consumul de alcool, tutun, cafea şi droguri, diferite diete alimentare; 

- condiţiile de muncă: noxe prezente, solicitare fizică şi stres. 

3. EXAMENUL CLINIC ÎN TRIMESTRUL I DE SARCINĂ: 

Examenului clinic la prima vizită prenatală din trimestrul I este de orientare spre diagnosticul de 

sarcină şi de evaluare a factorilor de risc pentru evoluţia sarcinii şi naşterii. Examenul clinic 

presupune examenul clinic general şi examinarea ginecologică. 

3.1. Examenul clinic general - vizează depistarea unei patologii preexistente sarcinii actuale.  

Cu acest prilej se pot constata modificările organismului matern asociate sarcinii, lucru pentru care 

sunt necesare o serie de examinări cum ar fi:  

- măsurarea înălţimii şi greutăţii (se calculează indicele de masă corporală - IMC);  

- greutatea se va măsura şi nota la fiecare consultaţie prenatală; 

- inspecţia tegumentelor şi a mucoaselor (se pot constata masca gravidică, hiperpigmentarea liniei 

albe şi a cicatricilor recente, accentuarea culorii nevilor preexistenţi şi apariţia de noi nevi, eritem 

palmar, acnee, hirsutism, activitatea crescută a glandelor sudoripare şi sebacee apărând transpiraţii 

mai abundente);  

- aprecierea ţesutului celular subcutanat: pot fi prezente edeme la nivelul membrelor inferioare care 

dispar la repaus; 

- sistemul muscular: consecutiv creşterii uterului gravid musculatura peretelui abdominal devine 

mai extensibilă;  

- sistemul osteoarticular: odată cu creşterea abdomenului gravidei apare lordoza şi cifoza dorsală de 

compensaţie care pot produce dureri lombare joase;  

- aparatul respirator: frecvenţa respiratorie poate fi crescută, această modificare fiind denumiă 

hiperventilaţie indusă de sarcină sau dispnee de sarcină; 
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 - aparatul circulator: în cadrul modificărilor organismului matern asociate sarcinii, se poate 

înregistra scăderea tensiunii arteriale, creşterea frecvenţei cardiace cu 15 bătăi pe minut. Pot apărea 

varice ale membrelor inferioare sau se pot agrava cele preexistente;  

-  aparatul digestiv: la nivelul cavităţii bucale se pot constata edem şi hipertrofie la nivelul gingiilor 

(gingivita gravidică), apariţia de carii dentare, agravarea bolii parodontale, sialoree (hipersalivaţie) 

de sarcină.  De asemenea, este posibilă apariţia pirozisului (senzaţie de arsură esofagiană) şi a 

constipaţiei.  

- aparatul urinar: pot apărea urinări mai dese, neînsoţite de durere, care se pot accentua odată cu 

creşterea în volum a uterului; 

- sistemul endocrin: ca modificare asociată sarcinii, tiroida creşte în dimensiuni şi greutate numai 

după luna a V-a, orice modificare anterioară necesitând investigaţii;  

-  sistemul nervos: pot să apară stări de irascibilitate,  

-  organele de simţ: poate să apară o hipersensibilitate la mirosuri. 

3.2. Examenul ginecologic cuprinde: 

- examinarea sânilor – la inspecţie se constată mărirea de volum, hiperpigmentarea areolei 

mamare, apariţia areolei secundare, circulaţia venoasă Haller, tuberculii Montgomery; la palpare 

discretă sensibilitate, la exprimarea mamelonului se poate exterioriza o picătură de colostru chiar 

din primul trimestru de sarcină; 

- examinarea abdomenului – la inspecţie, în trimestrul I, nu există modificări de volum ale 

abdomenului sesizabile prin inspecţie. Abdomenul este de conformaţie normală, urmează mişcările 

respiratorii; la  palpare  în luna a III-a uterul gravid poate fi depistat în hipogastru la femeile slabe 

ca o formaţiune bine delimitată, de consistenţă elastică, nedureroaă, ce depăşeşte simfiza cu câţiva 

centimetri; 

-  examenul vaginal cu valvele şi examenul vaginal digital - scopul examinării genitale este de a 

depista o eventuală patologie locală. Se recomandă un singur examen vaginal în sarcină; repetarea 

lui se face cu indicaţie medicală. Se examinează prin inspecţie şi palpare: vulva, vaginul, colul 

uterin, corpul uterin, anexele, fundurile de sac vaginale şi planşeul pelvi-perineal: 

La inspecție: 

•  mucoasa vulvo-vaginală şi a colului uterin apare violacee;  

•  orificiul extern cervical poate fi punctiform (la nuligeste) sau în fantă transversală, uneori 

cicatricial (la multipare);  

•  pot fi prezente varice vulvare sau vaginale;  

•  se pot descrie şi eventuale leziuni ale mucoasei (eroziuni, ulceraţii, formaţiuni polipoide sau 

vegetante); 
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•  prezenţa leucoreei sau, uneori, a sângerării pe cale vaginală; 

La tactul vaginal: 

•  perineul este tonic, pereţii vaginali sunt catifelaţi şi supli; 

•  corpul uterin este mărit de volum, corespunzător vârstei de sarcină, globulos, păstos sau 

elastic (de la sfârşitul lunii a III-a), mobil, nedureros, contractil.  

Este indicată, cu acest prilej, recoltarea frotiurilor citodiagnostic şi cito-bacteriologic.  

Examinarea genitală poate fi făcuă la vizita a II-a dacă nu s-a efectuat la prima vizită. 

4.  EXPLORĂRI DE LABORATOR ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ: 

La  prima vizită se recomandă: 

- determinarea grupului sanguin; 

- determinarea Rh-ului şi depistarea anticorpilor antiRh la gravidele Rh negative; 

- testare pentru sifilis (RBW, VDRL sau RPR); 

- testare HIV, dupä consiliere; 

- dozarea hemoglobinei şi hematocritului; 

- depistarea antigenului HbS; 

- efectuarea examenului sumar de urină (din jetul mijlociu); 

- efectuarea frotiului cito -bacteriologic/frotiului cito -diagnostic din secreția vaginală. 

Deși nu sunt incluse pe lista investigațiilor recomandate de Ordinul 1982/2008, analizele de 

laborator care verifică serologia pentru Listeria şi profilul TORCH (Toxoplasma, Rubeola, 

CMV, Herpes) sunt considerate necesare. 

5. SARCINA CU RISC ȘI CUANTIFICAREA GRADULUI DE RISC: 

5.1. Factorii de risc pentru sarcină pot fi grupaţi în 7 categorii: 

5.1.1. Circumstanțe psiho-sociale: 

- sarcina nedorită; 

- climat afectiv neprielnic, familii dezorganizate; 

- domiciliul femeii în zone geografice greu accesibile, fără posibilități de transport de urgență; 

- nerespectarea prevederilor legislației de ocrotire a femeii gravide la locul de muncă; 

- iatrogene: omisiuni, erori de interpretare a unei patologii fruste. 

 

5.1.2 Factori generali: 

- vârsta: primipare sub 20 de ani și peste 35 de ani; 

- paritatea: marile multipare; 

- înalțimea sub 1,55 m; 

- greutate sub 45 de kg; 

- hipotrofie genitală; 
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- volum cardiac redus; 

- izoimunizare Rh sau de grup; 

- boli autoimmune.              

5.1.3. Antecedentele ginecologice și obstetricale: 

- uter cicatricial; 

- malformații sau tumori genitale; 

- sterilitate tratată; 

- operații plastice pe sfera genitală sau pe rect; 

- sarcini cu complicații sau o naștere la cel putin 1 an de la data fecundării actuale; 

- avort, naștere prematură; 

- nașteri cu distocii mecanice, distocii de dinamică, hemoragii in delivrență; 

- lehuzie cu sindrom infecțios sau boală trombembolică; 

- nașterea unor feți morți, feți decedați în perioada precoce, copii cu malformații, macrosomi, 

hipotrofici etc;         

5.1.4. Boli preexistente sarcinii: 

- cardiopatii; 

- HTA; 

- anemii; 

- tulburări endocrino-metabolice (diabet, obezitate, hipertiroidism etc.); 

- boli respiratorii; 

- nefropatii; 

- infecții cronice (tuberculoza, lues etc.); 

- boli infecto-contagioase (rubeolă, herpes, hepatite, rujeolă etc. ) 

- hepatita cronică; 

- afecțiuni ortopedice (cifoscolioăa, schiopătare, anchiloze etc.).           

5.1.5. Intoxicații: 

- alcoolism; 

- tabagism; 

- medicamente; 

- stupefiante; 

- hidrargism, saturnism. 

5.1.6. Sarcina complicată prin: 

- distocii osoase; 

- distocii de prezentație; 

- creștere anormală în greutate; 
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- disgravidie de ultim trimestru; 

- infecții urinare, vaginale, cutanate; 

- creșterea anormală a volumului uterului; 

- hemoragii după săptamâna a 20-a; 

- incontinență cervicală; 

- fals travaliu; 

- incompatibilitate de grup sau de Rh; 

- intervenții chirurgicale; 

- boli apărute în cursul sarcinii; 

- teste de explorare a potențialului biologic cu valori deficitare; 

- durata sarcinii în afara termenului normal.           

5.1.7. Factori intranatali: 

- hemoragie recentă; 

- boala intercurentă în evoluție; 

- ruptura de membrane de peste 6h, fără declanșarea contracțiilor uterine; 

- procidența de cordon; 

- travalii de peste 12 h la multipare și de peste 24 h la primipare; 

- suspiciune clinică de suferința fetală acută; 

- moartea intrauterină a fătului; 

  

  

 

 

 

 

5.2. Modelul Coopland de stabilire a scorului de risc: 

I. Antecedente obstetricale: 

1. vârsta:   < 16 = 1;  16 – 35 = 0;  > 35 = 2  

2. paritate:  0 = 1;   1-4 = 0;  >5 = 2  

3. două sau mai multe avorturi sau tratament pentru sterilitate = 1  

4. sângerare post partum sau extracție manuală de placentă=1  

5. copil:    > 4000 gr = 1;  < 2500 gr = 1  

6. toxemie sau HTA = 2  

ÎN FUNCȚIE DE ACEȘTI FACTORI SE POATE CALCULA SCORUL DE 

RISC AL SARCINII, CEEA CE FACILITEAZĂ STABILIREA 

CONDUITEI ULTERIOARE.  
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7. operație cezariană = 2 

8. travaliu anormal sau dificil = 2  

III. Condiții medicale sau chirurgicale asociate: 

1. operatii ginecologice = 1  

2. boli renale cronice = 1 

3. diabet gestational:  A = 1;  clasa B sau mai mare = 3  

4. boli cardiace = 3  

5. alte afecțiuni medicale semnificative = de la 1 la 3 după severitate. 

IV. Patologia sarcinii prezente: 

1. sângerare < 20 săptămâni = 1 ; > 30 de săptămâni = 3  

2. anemia < 10 g/dl = 1  

3. postmaturitatea = 1 

4. HTA =2  

5. ruptura prematură de membrane = 2  

6. polihidramnios = 2  

7. hipotrofie fetală = 3 

8. sarcina multiplă = 3  

9. pelviana sau prezentație distocică = 3  

10. izoimunizare Rh = 3 

      

11. SCOR RISC:    mic (0-2);   crescut (3-6);    sever (>7) . 

 

 

II. CONSULTAŢIILE ÎN TRIMESTRUL II DE SARCINĂ 

 

1. DE REALIZAT: 

- anamneză /istoric de la ultima consultaţie: 

-  examen clinic general; 

-  examen obstetrical;  

-  investigaţii obligatorii, repetate la nevoie; 

-  investigaţii opționale; 

Oferirea unor date corecte și complete din partea gravidei permite identificarea precoce a 

unor potețiali factori de risc și oferă medicului currant posibilitatea consilierii și luării 

măsurilor necesare eliminării/tratării efectelor nocive asupra sarcinii!!! 
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-  reevaluarea riscului obstetrical; 

-  revizuirea planului de monitorizare în funcţie de riscul obstetrical evaluat; 

-  recomandări privind igiena, dieta, stilul  de viață, modificări legate de sarcină, prevenire 

ITS, prevenirea naşterii  premature, alimentaţia la sân, contracepţie post-partum; 

-  prezentarea semnelor de alarmă şi atitudini în cazul apariţiei lor; 

-  completarea noilor date în DOSARUL gravidei; 

-  planificarea vizitei următoare. 

2. ANAMNEZA ÎN TRIMESTRUL II DE SARCINĂ 

Categoria de risc în care este inclusă gravida se poate modifica pe parcursul sarcinii. Medicul ar 

trebui să facă o anamneză atentă la fiecare vizită prenatală prin care să identifice posibilii factori de 

risc apăruţi în intervalul scurs de la ultima vizită. 

Se urmăresc date despre: 

-  evoluţia sarcinii în intervalul scurs până în momentul consultaţiei actuale (sau de la ultima vizită); 

-  apariţia şi caracterul micşărilor fetale. La primipare primele mişcări fetale apar la aproximativ 20 

săptămâni (4 ˝luni şi jumătate”) iar la multipare la 18 săptămâni (4 luni). Nu există un set de criterii 

universale care să poată fi aplicat tuturor femeilor gravide în evaluarea mişcărilor fetale. Există 

diferenţe în funcţie de făt şi de percepţia individuală a mamei. Se consideră că reducerea sau 

absenţa mişcărilor fetale poate precede moartea acestuia cu cel puţin o zi. 

- apariţia unor simptome şi semene de genul: dureri abdominale, leucoree, pierderi de sânge, 

astenie, dispnee severă, tulburări micţionale, tulburări de vedere şi cefalee. Acestea pot fi expresia 

unei patologii ce necesită investigaţii şi tratament;  

-  anxietatea pacientei referitoare la sarcină;  

-  respectarea recomandărilor stabilite la vizitele anterioare. 

 

 

 

3. EXAMENUL CLINIC IN TRIMESTRUL II DE SARCINĂ 

Se monitorizează: 

4.1. Greutatea 

Creşterea ponderală în timpul sarcinii trebuie să fie de aproximativ 12- 12,5 kg; creşterea lunară 

este de 1kg pe lună până la 28 sptămâni de amenoree şi apoi de 500 g pe săptămână până la termen. 

Creşterea ponderală trebuie să fie progresivă şi uniformă. Creşterea bruscă în greutate, creşterea 

accentuată (peste 15-20 kg.) ca şi cea redusă (sub 8 kg) sunt considerate patologice reprezentând 

factori de risc. Un număr important de femei cu greutate normală şi mai ales supraponderalele 
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depăşesc aceste limite ducând la o creştere a greutăţii postpartum şi la o creştere a incidenţei 

obezităţii.  

4.2. Tensiunea arterială 

În al doilea trimestru de sarcină, tensiunea arterială scade în medie cu 15 mmHg faţă de tensiunea 

dinaintea instalării sarcinii. În al III-lea trimestru, valorile tensionale ajung la cele anterioare sarcinii 

sau chiar le depăşesc. Aceste modificări apar atât la femei normotensive sau hipertensive anterior 

sarcinii cât şi la cele care vor dezvolta hipertensiune de sarcină. HTA se defineşte drept creşterea 

valorilor tensionale peste valorile de 140 mmHg (sistolica) şi 90 mmHg (diastolica). Pentru 

stabilirea diagnosticului de hipertensiune indusă de sarcină este esenţial să se confirme valorile 

crescute în 2 ocazii diferite.  

4.3. Înălţimea fundului uterin (ÎFU): 

Măsurarea ÎFU este o metodă simplă, de încredere şi cost eficientă pentru screeningul întirzierii de 

creştere intrauterină, mai fidelă decât curba ponderală şi chiar decât măsurarea circumferinţei 

abdominale. Grosimea peretelui abdominal (şi obezitatea) nu influenţează măsurarea ÎFU.  

Ecografia este necesară când există o discrepanţă a mărimii uterului faţă de vârsta gestaţională. 

Măsurarea înălţimii fundului uterin poate fi utilă şi pentru determinarea vârstei gestaţionale când 

pacienta nu poate preciza data primei zile a ultimei menstruaţii. 

4.4. Bătăile cordului fetal (BCF) 

În practică, perceperea BCF cu stetoscopul obstetrical monoauricular se realizează după 28 

săptămâni de sarcină. Trebuie apreciată frecvenţa şi calitatea lor (frecvenţa normal este de 120-160 

bătăi pe minut). 

4.  EXPLORĂRI DE LABORATOR ÎN TRIMESTRUL II DE SARCINĂ: 

- dozarea hemoglobinei şi hematocritului după săptămâna 24-a de sarcină; 

- dozarea glicemiei a jeun între 24-28 săptămâni; 

- repetarea glicemiei a jeun la gravidele cu cel puţin un factor de risc pentru diabet gestaţional 

şi cu o glicemie a jeun normală, între 24-28 săptămâni; 

- a doua testare pentru sifilis la începutul trimestrului III; 

- determinarea anticorpilor antiRh la 28 săptămâni de sarcină (la gravidele Rh negative). 

 

III. CONSULTAŢIILE ÎN TRIMESTRUL III DE SARCINĂ 

1. DE REALIZAT: 

- anamneza /istoric de la ultima consultaţie 

-  examen clinic general 

-  examen obstetrical (înalțime F.U, circumferinţa abdominală, manevre Leopold) - evaluarea 

prognosticului naşterii; 
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-  investigații obligatorii 

-  stabilirea datei concediului prenatal 

-  stabilirea locului naşterii şi momentului internării 

2. EXAMENUL CLINIC ÎN TRIMESTRUL III DE SARCINĂ:  

2.1. Se monitorizează: greutatea, tensiunea arterială, înălţimea fundului uterin şi bătăile cordului 

fetal ca şi în trimestrul al II-lea de sarcină. În al III-lea trimestru, valorile tensionale ajung la cele 

anterioare sarcinii sau chiar le depăşesc. Aceste modificări apar atât la femei normotensive sau 

hipertensive anterior sarcinii cât şi la cele care vor dezvolta hipertensiune de sarcină. HTA se 

defineşte drept creşterea valorilor tensionale: TAS >140 mmHg şi TAD >90 mmHg. Este esenţial să 

se confirme valorile crescute în 2 ocazii diferite. 

Creşterea ponderală lunară în trimestrul III de sarcină este în medie de 500 g. O creștere 

semnificativ mai importantă, bruscă, însoţită de edeme şi HTA pot fi semne ale unor complicaţii 

(disgravidie tardivă/preeclampsie) şi necesită prezentarea de urgenţă la medic.  

După 28 de săptămâni de sarcină, palparea abdomenului permite stabilirea diagnosticului de 

prezentaţie şi poziţie. Palparea trebuie să evidenţieze polul cefalic capul fătului (formaţiune rotundă, 

regulată, dură, nedepresibilă), polul pelvin (formaţiune mai mare, mai moale, neregulată, 

depresibilă), planul dur convex care uneşte cei doi poli (spatele fetal) şi părţile mici fetale -

membrele. 

3. INVESTIGAȚII DE LABORATOR care se realizează în trimestrul al III-lea (36 

săptămâni) includ:  

- hemoleucogramă, 

- sideremie,  

- uree,  

- creatinină,  

- probe de coagulare,  

- probe hepatice,  

- sumar urină şi urocultură,  

- culturi din col şi examen secreţie vaginală  

- repetarea serologiei pentru hepatitele B şi C, HIV, sifilis. 

 

IV. SEMNE DE ALARMĂ CÂND ESTE NECESARĂ PREZENTAREA LA MEDIC 

 

 

SEMNALE DE ALARMĂ, CÂND ESTE NECESARĂ PREZENTAREA 

LA MEDIC!!! 
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Este necesară prezentarea de urgență la medic dacă apar oricare din următoarele simptome: 

- sângerare vaginală sau pierderi lichid amniotic; 

- hipertonie uterină; 

- dureri abdominale neobișnuite, severe sau dureri severe în regiunea lombară (spate) 

oboseală fizică marcată și stări de leșin frecvente; 

- diaree, vărsături dese sau persistente; 

- dureri de cap: pusee frecvente, severe sau continue; 

- amețeli sau vertij; 

- retenție marcată de lichide (edeme care progresează rapid); 

- tulburări de vedere (vedere încețosată, estompată) instalate acut; 

- convulsii; 

- dificultăți respiratorii, paloare sau cianoza (colorație violacee a pielii); 

- febră, frisoane; 

- scăderea, absența mișcărilor fetale (mai puțin de 10 în 12 ore, într-o sarcină mai mare de 28 

săptămâni); 

- prurit cutanat constant; 

- creștere ponderală anormala bruscă pe perioada sarcinii (peste 15-20 kg) ori redusă (mai 

puțin de 4,5 kg la 30 săptămâni de sarcină sau mai puțin de 8 kg pe perioada sarcinii); 

- neconcordanța circumferinței abdominale/înălțime fund uterin cu vârsta sarcinii (dezvoltare 

prea mică/mare abdomen). 

Semne de declanşare a nașterii: 

- eliminarea dopului gelatinos; 

- ruperea membranelor cu pierderea lichidului amniotic; 

- contracții uterine regulate, inițial la interval de 30 de minute, apoi la intervale tot mai mici. 

V. EXAMINĂRILE ECOGRAFICE RECOMANDATE ÎN TIMPUL SARCINII 

 

Una dintre metodele cele mai eficiente în diagnosticarea și monitorizarea sarcinii este 

examinarea ecografică. Acestă metodă permite obținerea unor informații prețioase despre 

evoluția sarcinii, despre făt, nu este invazivă, nu doare, nu prezintă riscuri. 

1. Ecografia de prim trimestru - diagnostic şi confirmare a sarcinii. Diagnosticul ecografic de 

sarcină se stabilește prin vizualizarea sacului gestaţional ca o zonă anecogenă, rotundă, înconjurată 

de un inel ecogen, în grosimea  endometrului - semnul intradecidual. Cel mai devreme sacul 

gestațional poate fi vizualizat prin examinare transvaginală la 4 săptămâni şi 2 zile de amenoree. 
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2. Ecografia de 11-13 săptămâni - asociată cu testul biochimic (dozarea PAPP și free b-hCG) 

pentru detectarea anomaliilor cromozomiale (dublul test). Trebuie să pună în evidenţă o serie de 

parametri în afară de vârsta gestațională stabilită prin măsurarea lungimii cranio-caudale: măsurarea 

translucenței nucale, prezența osului nazal, aspectul undelor Doppler la nivelul valvei tricuspide și 

al ductus venosus, aspectul unor structuri craniene, abdominale, vezica urinară, membrele inferioare 

și superioare, prezența în cordonul ombilical a două artere, continuitatea peretelui abdominal 

anterior, placenta, lungimea canalului cervical. 

3. Ecografia de 20-22 de săptămâni - considerată ecografie de screening malformativ. Este 

denumită în mod eronat de cele mai multe ori „4D” prin confuzie cu tehnica de examinare 

ecografică 3D in real time. Uneori confuzia merge până la a se denumi ecografie pentru triplu test 

„3D”, considerându-se că ar precede obligatoriu ecografia de screening pentru anomalii. Cu ocazia 

acestei examinări se evaluează în totalitate anatomia fătului pentru depistarea eventualelor 

malformații sau a anomaliilor compatibile cu aberațiile cromozomiale. Ea permite, de asemenea, 

stabilirea vârstei de gestație și a creșterii fătului pe baza măsurării unor parametri: diametrul 

biparietal, circumferinţa craniană, circumferinţa abdominală, lungimea femurului. 

Ecografia mai urmărește evaluarea cantității și aspectului lichidului amniotic, localizarea și aspectul 

placentei, anatomia cordonului ombilical (o venă şi două artere). Este obligatorie documentarea 

activității cardiace și a mișcărilor active fetale. 

4. Ecografia din trimestrul al treilea - este destinată monitorizării creșterii fetale, reevaluării 

anatomiei sau monitorizării unor anomalii diagnosticate, aprecierii stării fătului. 

Parametrii biometrici utilizați pentru a aprecia dezvoltarea fătului sunt aceiași ca în trimestrul al II-

lea, cu mențiunea că în ultimul trimestru aprecierea greutății fetale este grevată de erori de până la 

10-15% în plus sau minus. 

 

 

VI. CONCLUZII: 

 Scopul monitorizării unei sarcini este identificarea oricăror factori care ar putea influenţa 

negativ dezvoltarea normală a acesteia, luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea sau 

minimizarea efectelor nocive pe care prezenţa acestor factori le poate avea asupra evoluţiei fătului 

sau sănătaţii mamei.  

 Dispensarizarea sarcinii este o condiţie esenţială pentru ca riscurile preexistente să nu 

pericliteze evoluţia normală a sarcinii. 

https://www.youtube.com/watch?v=WH9ZJu4wRUE&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=XEfnq4Q4bfk 

https://www.youtube.com/watch?v=WH9ZJu4wRUE&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=XEfnq4Q4bfk
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VII. BIBLIOGRAFIE: 

https://www.medichub.ro/reviste/medic-ro/aspecte-actuale-privind-monitorizarea-sarcinii-de-catre-

medicul-de-familie-id-289-cmsid-51 

https://lege5.ro/Gratuit/geytsmbxgy/ordinul-nr-1982-2008-privind-modificarea-ordinului-

ministrului-sanatatii-nr-12-2004-pentru-adoptarea-protocolului-privind-metodologia-efectuarii-

consultatiei-prenatale-si-a-consultatiei-postnatale-car 

 

Anexa nr. 1 Fişa Gravidei 

ANEXA nr.2 

Varianta printabilă a Carnetului gravidei elaborate de INSMC poate fi descărcată de pe următorul 

link 

https://insmc.ro/uploads/files/carnetul-gravidei.pdf 
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https://lege5.ro/Gratuit/geytsmbxgy/ordinul-nr-1982-2008-privind-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-12-2004-pentru-adoptarea-protocolului-privind-metodologia-efectuarii-consultatiei-prenatale-si-a-consultatiei-postnatale-car
https://lege5.ro/Gratuit/geytsmbxgy/ordinul-nr-1982-2008-privind-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-12-2004-pentru-adoptarea-protocolului-privind-metodologia-efectuarii-consultatiei-prenatale-si-a-consultatiei-postnatale-car
https://lege5.ro/Gratuit/geytsmbxgy/ordinul-nr-1982-2008-privind-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-12-2004-pentru-adoptarea-protocolului-privind-metodologia-efectuarii-consultatiei-prenatale-si-a-consultatiei-postnatale-car
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