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FLUXO DA GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:

• porta de entrada: Unidade de Atenção Primária (UAP) no território 
de abrangência da residência da mulher;

• captação precoce/gestante: ACS, Equipe ESF/UAP;

• confirmação diagnóstica por médico ou enfermeiro (atraso 
menstrual>16 sem) ou laboratorial (TIG, BHCG, teste rápido);

• após confirmação da gravidez: cadastramento no SISPRENATAL 
WEB para acompanhamento;

• identificação do risco e vinculação hospitalar;

• ressalta-se a importância do pai/parceiro acompanhar a
Gestante no pré natal.

Pré Natal na Atenção 
Primária à Saúde



Passos para o cadastramento

 Preencher ou atualizar a Ficha de Cadastro Familiar 
(Ficha A – SIAB), com os dados da gestantes;

 Cadastrar a gestante no SISPRENATAL WEB;

 Gestante e acompanhante devem receber orientações 
necessárias ao acompanhamento do pré natal, como:

Carteira da Gestante, com identificação preenchida, número 
do cartão SUS, do SISPRENATAL, hospital de referência 
para a realização do parto e calendário das consultas de pré
natal;

 Calendário de vacinas e suas orientações;
 Solicitação dos exames de rotina.



Vinculação da gestante ao 
serviço hospitalar

• A gestante deve ser vinculada ao serviço hospitalar para o 
parto, referência da UAP/Município, no momento do 
cadastramento, de acordo com a Estratificação de Risco 
Gestacional, observando:

• Anotar na carteira da gestante o nome do hospital de 
referência para a realização do parto;

• Orientar gestante a se dirigir a esse serviço se: sinais de parto, 
intercorrências clínicas ou UAP fechada;

• Programar visita guiada ao hospital, com acompanhante, até o 6º
mês de gestação.



Consultas

• Cadastramento: primeira consulta. Devem ser solicitados 
os primeiros exames de rotina, por médico ou enfermeiro;

• 1ª consulta: até o final do 3º mês de gestação;

• Garantir mín. 07 consultas: 6 pré natal + 1 puerpério, 
preferencialmente:

• 01 no primeiro trimestre
• 02 no segundo trimestre
• 03 no terceiro trimestre



Procedimentos que devem 
ser realizados

• História clínica/anamnese;

• Preenchimento da Ficha de Identificação e Clínica do 
SISPRENATAL;

• Exame Físico: geral e ginecológico/obstétrico;

• Solicitação de exames laboratoriais de acordo com a Linha 
Guia do Mãe Paranaense;

• Orientação, avaliação dietética, conforme Linha Guia do 
Mãe Paranaense, de acordo com a necessidade.



Relação de exames a 
serem solicitados



Relação de exames a 
serem solicitados
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