


Pré Natal de Baixo Risco 
na APS

Deivisson Freitas & Joana Carvalho
Médicxs de Família e Comunidade



Plano de aula

- Por quê realizar Pré Natal?

- Potencialidades do cuidado PN na APS

- 10 passos para o PN de qualidade na APS



Por quê realizar Pré Natal?

- Gestação enquanto importante momento de transição no ciclo de

vida individual e familiar

- Modificações fisiológicas-anatômicas e suas repercussões

- Potencial incremento de vulnerabilidades

- Alta penetrância e efetividade para medidas preventivas e

intervenções precoces, impactando no conforto bem como na morbi-

mortalidade materna e neonatal (ODM)

- Direito garantido (Portaria 569/2000, MS)

- Relevância simbólica sócio-cultural

LINHA DE CUIDADO



Potencialidades 
do PN na APS - Base territorial

- Cuidado compartilhado

- Vínculo

- Atenção domiciliar

- Abordagem comunitária

- Oportuniza o planejamento 

familiar

Fonte:https://apsredes.org/reportagem-especial-autocuidado-

apoiado-e-cuidado-compartilhado-usuarios-com-condicoes-

cronicas-deixam-de-ser-pacientes-e-se-transformam-em-agentes-
da-propria-saude/



1º PASSO
Iniciar o pré-natal

na Atenção Primária à

Saúde até a 12ª

semana de gestação

(captação precoce)



Qual o itinerário dessa gestante antes dela chegar na minha 
consulta? A agenda da equipe favorece essa marcação? 

Consigo otimizar isso no contexto da pandemia?



O PRIMEIRO CONTATO
OS 5 PASSOS DO PRÉ-NATAL BASEADO EM EVIDÊNCIAS

1. Descubra o que é importante; use perguntas
abertas, como “como você se sente em estar
grávida?”
2. Use informações do exame clínico,
perguntando sobre estilo de vida, nutrição,
histórico médico pessoal e familiar, dando
feedback baseado em evidência para qualquer
risco identificado;
3. Relate as evidências existentes para apoiar
as decisões que mulher pode querer tomar;
4. Repasse todo o processo com a gestante e a
família;
5. Reflita sobre desfechos, sentimentos e
consequências.

Suporte;rede

Quem é 

essa 

gestante?



2º PASSO
Garantir os recursos

humanos, físicos,

materiais e técnicos

necessários à atenção

pré-natal



O que eu preciso deixar organizado antes mesmo 
da gestante chegar à UBS?



Minha equipe se encontra articulada numa linha 
de cuidado à gestante?



“Se o início precoce do pré-natal é
essencial para a adequada assistência,
o número ideal de consultas permanece
controverso. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o número
adequado seria igual ou superior a 6
(seis). Pode ser que, mesmo com um
número mais reduzido de consultas
(porém, com maior ênfase para o
conteúdo de cada uma delas) em casos
de pacientes de baixo risco, não haja
aumento de resultados perinatais
adversos (grau de recomendação A).”

(CAB, Pré-Natal, 2012)

Periodicidade 
das consultas



De acordo com estudos mais recentes, o 
número de consultas PN pode ser reduzido
para no mínimo 4 consultas, desde que as 
consultas sigam um protocolo racional de 

avaliações, com a primeira consulta 
realizada até 16a sem, a segunda entre 
24-28 sem, a terceira na 32a sem e a 

última na 36a sem.

Os estudos mostraram que a qualidade 
das consultas é mais relevante do que a 

sua quantidade para a saúde da mãe e da 
criança.

Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária 
Baseadas em Evidências. 4ª Ed, Duncan

Periodicidade 
das consultas



Fonte: Tabela de acompanhamento geral da Equipe Ônix, UBS União, SBC (autoria Bruno Lepri)



Fonte: Tabela de acompanhamento gestante da Equipe Turquesa, UBS União (autoria Bruno Lepri)



Qual estrutura e materiais eu preciso para reduzir 
riscos/tempo de exposição da gestante dentro da 

UBS sem deixar de cumprir o necessário?



Ferramentas para 
gestão do cuidado



Ferramentas para 
gestão do cuidado

https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/5962/1/Elabora%C3%A7ao_de_u
ma_proposta_de_ficha.pdf



3º PASSO

Toda gestante deve

ter assegurado a

solicitação,

realização e

avaliação em termo

oportuno do resultado

dos exames

preconizados no

atendimento pré-natal



Fonte: Tabela de acompanhamento de gestantes da UBS União, SBC (autoria Thiago Morais)



4º PASSO

Promover a escuta

ativa da gestante e

de seus(suas)

acompanhantes,

considerando aspectos

intelectuais,

emocionais, sociais e

culturais e não

somente um cuidado

biológico: "rodas de

gestantes".



Será que eu consigo potencializar esse cuidado 
através de ações coletivas? 

Como adequá-las ao distanciamento social?



PN em populações específicas



Pré Natal da mulher negra
- Estudo descritivo

- Analisar diferenças na atenção ao

pré-natal e ao parto no SUS segundo

raça/cor por auto-referência

- Formulário com perguntas fechadas

- Inquérito telefônico

operacionalizado pelos

teleatendentes do Disque Saúde –

136, no período de maio de 2012 a

junho de 2013, com mulheres que

tiveram seus partos assistidos no

SUS, no ano de 2012

- 253647 mulheres: 60% negras (50%

pardas; 10% pretas) e 35% brancas Fonte: Theophilo RL et al. RBSC, 2018.



Pré Natal da mulher negra

Fonte: Theophilo RL et al. RBSC, 2018.



Pré Natal da mulher negra

“As mulheres de raça/cor
preta/parda aparecem em piores
condições nas características
socioeconômicas, na assistência ao
pré-natal e ao parto, em todas as
variáveis estudadas...”

Fonte: Theophilo RL et al. RBSC, 2018.



Pré Natal da mulher negra
- Nascer no Brasil: Pesquisa

Nacional sobre Parto e
Nascimento

- 23894 puérperas
- Auto-referência raça/cor
- Equiparação por categoria sócio-

demográfica x separação de
pretos e pardos

1. Gradiente de cuidado do menos satisfatório para o mais
satisfatório entre pretas, pardas e brancas para a maioria dos
indicadores avaliados (adequação do PN, vinculação à maternidade
etc) independente do critério sócio-econômico;

2. Menor exposição a intervenções tais como uso de ocitocina,
episiotomia e cesariana entre pretas e pardas em relação às
brancas

3. Menor oferta de analgesia durante a episiotomia nas negras



E o que fazemos com isso?



PN em mulheres vítimas de violência

- Screening (Grau B; USPSTF) ou através da 

identificação de sinais de alerta*

- Acolhimento com garantia da privacidade e sigilo

- Caracterização e circunstâncias da violência 

(Avaliação de risco)

- Apresentação da rede de atenção à mulher vítima 

de violência

- Elaboração de Plano de cuidados e de segurança

- Notificação compulsória

- Violência sexual = notificação imediata + 

possibilidade de aborto legal

*

Fonte: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. MS/Sírio, 2016



PN em mulheres que desejam interromper a gestação
- Acolher com postura neutra e escuta empática, destacando a garantia do sigilo;

- Confirmar gestação, datação e antecedentes clínico-obstétricos;

- Dialogar sobre motivações (coerção?), condições legais e possibilidades;

- Redução de danos: ofertar informações claras sobre os métodos utilizados no

abortamento inseguro incluindo perfil de segurança e riscos de cada um, com

base em evidências científicas;

- Avaliar necessidade de imunoglobulina anti-D (Rhogan);

- Orientar serviços de referência em caso de sinais de alarme (febre, corrimento,

dor abdominal, sangramento vaginal intenso etc);

- Ofertar consulta de seguimento: planejamento reprodutivo etc;

- Avaliar necessidade e possibilidade de acompanhamento em rede de saúde mental.

Fonte: Abortamento Seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde - 2ª edição, OMS, 2013

Youtube: Manual de Redução de Danos - Abortamento Inseguro



Pré Natal do homem trans

- Os cuidados de pré-natal habituais DEVEM ser oferecidos;

- Abordagem dos possíveis desconfortos em frequentar um ambiente habitualmente

repleto de mulheres, disforias em relação ao seu corpo ou em relação à via

de parto proposta, possibilidades de amamentação, preparo do serviço de

parto para o atendimento acolhedor desta pessoa e possibilidade de inclusão

da rede de apoio pessoal nos cuidados pré-natais e de puerpério;

- A gestação e a amamentação são consideradas contraindicações para a

hormonização de homens trans e pessoas transmasculinas devido à

possibilidade de androgenização fetal e pelo risco de câncer observado em

experimentos animais. Portanto caso uma pessoa em uso de testosterona

engravide, sua suspensão deve ser considerada junto à pessoa e o mais

precocemente possível.

Fonte: Nota “O atendimento de pessoas trans na APS, SBMFC”: https://www.sbmfc.org.br/noticias/o-atendimento-de-

pessoas-trans-na-atencao-primaria-a-saude/



5º PASSO
Garantir o transporte

público gratuito da

gestante para o

atendimento pré-natal,

quando necessário



6º PASSO

É direito do(a)

parceiro(a) ser

cuidado (realização de

consultas, exames e

ter acesso a

informações) antes,

durante e depois da

gestação: "pré-natal

do(a) parceiro(a)".



PN do parceiro (a)*
- “Porta de entrada positiva” - Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH);

- Potencial transformador da construção social de 

gênero;

- Do abandono paterno à Síndrome de Couvade

- Paternidade consciente como ponto de partida

- Flexibilização da agenda

- Oferta de TRs (HIV, Sífilis, Hep B e C), exames 

da rotina PN (TsRh, Eletroforese Hb, PA, Peso/IMC

- Oportunizar intervenções nos hábitos de vida, 

auto-cuidado, e, principalmente, MCCP

Fonte: Guia do Pré-Natal do Parceiro 
para Profissionais de Saúde, 2016



- Estudo descritivo

- Base de dados: AIH de partos no SUS em 2015

- 37322 entrevistados por inquérito telefônico

PN do parceiro

- Dos homens que relataram acompanhar a sua parceira nas consultas de pré-natal,

aproximadamente metade informou que os profissionais de saúde durante essas consultas

davam instruções e informações apenas para a mãe/gestante;

- 80% dos que acompanharam as consultas de PN não tiveram exames de rotina solicitados,

carteira de vacinação atualizada, participação em atividades coletivas.

- 80% relata que a presença na consulta pré-natal é um fator importante para cuidar melhor

da saúde

- 20% dos homens que não conseguiram acompanhar o parto dos filhos, dentre esses, 33% (⅓)

relataram que o motivo foi a não permissão por parte do serviço de saúde

MS, 2018



Essa abordagem se adequa ao meu cenário 
atual?



7º PASSO
Garantir o acesso à

unidade de referência

especializada, caso

seja necessário



Eu conheço a 
minha rede de 
referência no 

cuidado 
gestacional?



Como está o cuidado às gestantes nas minhas 
unidades de referência?



8º PASSO
Estimular e informar sobre os

benefícios do parto fisiológico,

incluindo a elaboração do

"Plano de Parto"



Fonte: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. MS/Sírio, 2016



Fonte: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. MS/Sírio, 2016



Plano 
de 
Parto

Fonte:Caderneta da Gestante, MS, 2018



Plano 
de 
Parto

Fonte: http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/01/Folder-Plano-de-Parto-Completo-1.pdf



9º PASSO
Toda gestante tem

direito de conhecer e

visitar previamente o

serviço de saúde no

qual irá dar à luz

(vinculação)



10º PASSO
As mulheres devem

conhecer e exercer os

direitos garantidos

por lei no período

gravídico-puerperal



Direitos da 
gestante

Fonte: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das 

Mulheres. MS/Sírio, 2016



Direitos da 
gestante

Fonte: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. 

MS/Sírio, 2016



Obrigado!
Deivinho:

deivissonfs@gmail.com

Jojo: 

joana.crj@gmail.com




