Fluxograma de Pré-Natal
Mulher com suspeita de gravidez
Atraso menstrual
Náusea
Suspensão ou irregularidade do uso do
contraceptivo
Desejo de gravidez ou não

Consulta de acolhimento
Deve-se avaliar:
o ciclo menstrual - Dum,
a atividade sexual e
o uso de método contraceptivo

Atraso
menstrual
maior do que 15
dias?

Sim

βHCG urinário, teste
rápido

Negativo

Dum maior
do que 12
semanas?

Sim

Ausculta de BCF por
Médico ou Enfermeiro

Ausente

Positivo

Repetir βHCG
em 15 dias
Negativo

Equipe Saúde da Família
Médico
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem

Planejamento
sexual reprodutivo

Investigue
outras causas de
irregularidade menstrual

Presente

Gravidez confirmada
Consulta ou agendamento imediato (no máximo
uma semana) com Médico ou Enfermeiro
Captação da gestante para o pré-natal
Solicite exames
Realize teste rápidos de HIV, sífilis, Hepatite B e C
Preenchimento do SISPreNatal Web
Preenchimento do cartão da gestante
Preenchimento do prontuário

Pré Natal Alto Risco

Ava
liação de
risco gestacional,
inicial e a cada
consulta

Pré Natal Risco Habitual

Encaminha para
consulta no serviço de
pre-natal de alto risco

Avaliaçã
o de risco
gestacional pelo
Médico

Afastado o risco

Confirmado o risco

Pré-Natal
de Alto Risco

Manter
acompanhamento
mensal com ESF

Garanta o atendimento no ambulatório de pré-natal de alto
risco. Mantenha acompanhamento da equipe da área de
abrangência. Visitas domiliciares mensais pelos ACS e se
necessários pela equipe.
Identifique e informe a gestante o hospital de referência de
alto risco para o parto.
Agende consulta de puerpério para a primeira semana pósparto.

Pré-Natal
de Baixo Risco

Atendimento pela equipe da área de abrangência.
Consultas com médico e enfermeiro.
Inclua o companheiro da gestante nas consultas.
Monitore os retornos.
Visitas domiciliares mensais pelos ACS e se necessários pela
equipe.
Identifique e informe hospital de emergência de baixo risco para o
parto.
Agende consulta de puerpério (para a mãe e o RN) para a primeira
semana pós-parto.

Fonte: Adaptado pela GEABS/SES do Manual Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco (MS/SAS/DAB 2012).

