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Suspeita e confirmação de 
gravidez

• Acolher a mulher e abordar os seus medos, ideias e ex-
pectativas; 

• Avaliar saúde sexual e reprodutiva: DUM, ciclo mens-
trual, atividade sexual e uso de método contraceptivo; 

• Atraso menstrual de mais de 15 dias - realizar teste de 
gravidez e seguir fluxograma do Ministério da Saúde; 

• Confirmada gestação? Seguir para primeira consulta de 
pré-natal.

Passos para um pré-natal 
qualificado e seguro
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Calendário de consultas 

• Até 28 semanas - mensal 

• De 28 a 32 semanas - quinzenal 

• De 36 a 41 semanas - semanal

O Ministério da Saúde preconiza no mínimo, 6 (seis) consultas, com 
acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.

SEMANAS

MESES

40

7
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Consulta inicial de pré-natal 
(ideal até a 12a semana de gestação)

• Preenchimento da Caderneta da Gestante; 

• Questionário de história clínica: identificação, dados 
socioeconômicos, histórico familiar, antecedentes 
pessoais ginecológicos e obstétricos; 

• Avaliar necessidade de rastreamento para câncer 
de colo de útero durante gestação; 

• Avaliar histórico vacinal: dT/dTpa1, hepatite B e in-
fluenza, COVID-19;

• Avaliação de exames (se possuir); 

• Cálculo da idade gestacional pela DUM e/ou USG; 

• Exame físico geral e específico (altura uterina, fre-
quência cardiofetal, movimento fetal); 

• Realizar testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B 
e C – diagnosticar ISTs o mais precocemente pos-
sível;

• Prescrição de suplementos: Sulfato Ferroso 40mg/
dia e Ácido Fólico 400 mcg/dia (40 gotas da solução 
0,2mg/mL), durante toda gestação² ³.

1 dTpa - a partir da 20º semana de gestação.

Agendamento das consultas do pré-natal
Escreva ao lado suas dúvidas para as próximas consultas.1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

4ª consulta

5ª consulta

6ª consulta

7ª consulta

8ª consulta

9ª consulta

10ª consulta

11ª consulta

12ª consulta

13ª consulta

14ª consulta

Consulta
Odontológica
Consulta
Odontológica

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

        /           /

Toda mulher tem direito ao atendimento na gravidez, no parto e 

após o parto e pode contar com cuidados seguros, de qualidade e 

humanizados da Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami), ação de 

saúde do SUS que fortalece os direitos das mulheres e das crianças.
 O Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias de Saúde 

Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, elaborou esta Caderneta da 

Gestante pensando em você, que vive um dos momentos mais intensos 

de sua vida. Aqui você vai encontrar vários assuntos:
 •  seus direitos antes e depois do parto; •   o cartão de consultas e exames, com espaço para você anotar 

suas dúvidas;
 • dicas para uma gravidez saudável e sinais de alerta;
 • informações e orientações sobre a gestação e o desenvolvimento  

do bebê, alguns cuidados de saúde, o parto e o pós-parto;
 • informações e orientações sobre amamentação;
 • como tirar a Certidão de Nascimento de seu filho.

 O profissional de saúde anotará nesta caderneta todos 

os dados de seu pré-natal e registrará as consultas, os exames, 

as vacinas e o que for importante para um bom acompanhamento 

do pré-natal.

 Aqui tem também espaço para você anotar suas sensações e 

seus sentimentos, assim como coisas que queira dizer ao seu bebê.
 Um pré-natal de qualidade resultará em mais saúde para você 

e seu bebê. Guarde esta caderneta com carinho e cuidado e carregue-a 

sempre com você. 

CADERNETA GESTANTE
DA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2022

6ª edição

Unidade de saúde pré-natal:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Serviço de saúde indicado para o parto:_____________________________________
______________________________________________________________________________________

TELEFONES ÚTEIS
 • Samu: 192  
 • Ouvidoria-Geral do SUS: 136   • Polícia Militar: 190  • Central de Atendimento à Mulher: 180  • Corpo de Bombeiros: 193 • Disque Denúncia Nacional de Abuso e  
Exploração Sexual contra Crianças e 

      Adolescentes: 100
 • Disque Parar de Fumar: 0800 61 1997

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúdebvsms.saude.gov.br
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 • informações e orientações sobre amamentação;

 • como tirar a Certidão de Nascimento de seu filho.
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6ª edição
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___________________________________________________________________________________________
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Exames complementares

1o trimestre

• Hemograma - hemoglobina ≥ 11 g/dl é considerado normal;

• Valores de hemoglobina entre 8g/dl e <11 g/dl: considera-se como caso de anemia de leve a 
moderada. Deve orientar dieta, investigar parasitoses e realizar tratamento com ferro elemen-
tar, repetir o hemograma de 30 a 60 dias para avaliar a necessidade de manter ou aumentar a 
dose;

• Valores de ≤ 8 g/dl indica uma anemia grave. Nesse caso a gestante deve ser encaminhada para 
o pré-natal de alto risco;

• Hemoglobina com um resultado padrão de normalidade, seguir com a profilaxia. 

Tipagem sanguínea e fator Rh

RH(+) - solicitar apenas a pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) 
e finaliza-se a investigação:

• Se não há o conhecimento do fator RH dessa gestante 
ou se ela for RH-, deve-se confirmar a tipagem e solicitar 
o fator RH do pai, nesse caso se o pai for RH- não é ne-
cessário solicitar mais exames, finaliza-se a investigação. 
Caso o pai da criança seja RH+ ou desconhecido, deve-se 
solicitar nova pesquisa de anticorpos irregulares a cada 4 
semanas (mensalmente) a partir da 24ª semana de ges-
tação.

RH(-) - solicitar coombs indireto:

• Coombs indireto positivo:  referenciar ao alto risco;

• Coombs indireto negativo:  repetir exame de 4/4 semanas.
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Eletroforese de Hemoglobina: todas as gestantes devem ser rastreadas para doença falciforme.

Glicemia em jejum: deve ser solicitada para toda gestante no primeiro trimestre ou em primeira consulta.

Diagnóstico de DMG
Diagnóstico de DMG

Anti-HIV 1 e 2, VDRL (teste rápido): se resultado seja não reagente, o exame deve ser repetido entre a 28ª e

30ª semana de gestação. SE reagente, iniciar o tratamento o mais precocemente possível.

HbsAg, anti- Hbs - avaliar história prévia e situação vacinal:

• Ag Hbs, Anti Hbs e Anti Hbc não reagentes, a gestante deve ser imunizada, caso não seja

imunizada ou fazer a complementação de doses faltosas. 

• Anti Hbs reagente, em qualquer situação, a gestante é considerada imune, não é necessário

(re)vacinar a gestante.

• AgHbs reagente, essa gestante precisa ser encaminhada à infectologia e ser realizada

a sorovacinação no nascimento da criança. 

Hepatite C: não é um exame de rotina no pré-natal. Não existe uma recomendação para a realização desse

exame como uma rotina. Existem algumas populações merecem especial atenção no que diz respeito

a solicitação desse exame: usuário de drogas, parceiros de usuários de drogas, múltiplos parceiros,

transfusão, situação de risco.

Toxoplasmose IgM e IgG: é muito importante ficar atento à história prévia da paciente.

Se ela tem IgG ou IgM positivas antes da gravidez ela deve ser considerada imune.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2016)
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Anti-HIV 1 e 2, VDRL (teste rápido): se resultado for “não reagente”, o exame deve ser repetido entre a 
28ª e 30ª semana de gestação. Se reagente, iniciar o tratamento o mais precocemente possível. 

HbsAg, anti- Hbs - avaliar história prévia e situação vacinal:

• Ag Hbs, Anti Hbs e Anti Hbc não reagentes, a gestante deve ser imunizada, caso não seja imu-
nizada ou fazer a complementação de doses faltosas; 

• Anti Hbs reagente, em qualquer situação, a gestante é considerada imune, não é necessário 
(re)vacinar a gestante; 

• AgHbs reagente, essa gestante precisa ser encaminhada à infectologia e ser realizada a sorova-
cinação no nascimento da criança. 

Hepatite C: não existe uma recomendação para a realização desse exame como uma rotina. Existem 
algumas populações merecem especial atenção no que diz respeito a solicitação desse exame: usuário 
de drogas, parceiros de usuários de drogas, múltiplos parceiros, transfusão, situação de risco.

Toxoplasmose IgM e IgG: é muito importante ficar atento à história prévia da paciente.

Se ela tem IgG ou IgM positivas antes da gravidez ela deve ser considerada imune.

Caso o IgG e o IgM sejam desconhecidos ou não reagentes, deve ser solicitada a sorologia para 
toxoplasmose.

Resultado da sorologia:

• IgG + e IgM - isso indica que a mulher é imune

• IgG e IgM forem não reagentes - essa mulher é suscetível à infecção. Deve-se orientar sobre as 
medidas de prevenção e repetir a sorologias entre 28ª e 30ª semana de gestação. 

Havendo mudança de status sorológico na gestação, com resultado IgG+ e IgM+ é importante solicitar o 
teste de avidez e discutir/personalizar o acompanhamento e tratamento caso a caso. 
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Observe o quadro de condutas frente resultados de sorologia de IgM e IgG para toxoplasmose:

Exame de urina tipo I: presença de cilindrúria é indicativo de encaminhamento para avaliação de pré-natal

no alto risco e nos casos de hematúria é importante avaliar a presença de infecção com o uso da urocultura,

caso a infecção esteja presente é fundamental o tratamento adequado e acompanhamento posterior com os

exames Urina Tipo I e Urocultura. Se há hematúria persistente é necessário avaliação em pré-natal de alto

risco. Atenção para casos de hematúrias isoladas sem sinais de infecção, pois podem ser indicativos de

sangramento vaginal. 
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Exame de urina tipo I: presença de cilindrúria é 
indicativo de encaminhamento para avaliação de 
pré-natal no alto risco e nos casos de hematúria é 
importante avaliar a presença de infecção com o 
uso da urocultura. Caso a infecção esteja presen-
te é fundamental o tratamento adequado e acom-
panhamento posterior com os exames Urina Tipo 
I e Urocultura. Se há hematúria persistente é 
necessário avaliação em pré-natal de alto risco. 
Atenção para casos de hematúrias, isoladas sem 
sinais de infecção, pois podem ser indicativos de 
sangramento vaginal. 

Urocultura: atenção para os casos de bacteriúria 
assintomática (100.000 colônias), pois em mu-
lheres grávidas devem ser tratadas e ao finalizar o 
tratamento o exame deve ser repetido para se ter 
a certeza de que a infecção foi debelada. 

A infeção urinária é uma das principais causas de 
morbidade na gestação.

Ultrassonografia obstétrica* (não é obrigatório) 
com a função de verificar a idade gestacional: a 
recomendação do Ministério da Saúde é uma ul-
trassonografia precoce entre a 11ª e 14ª para veri-
ficar a idade gestacional, detecção de cromosso-
mopatia/má formação fetal (ultrassonografia não 
faz essa confirmação diagnóstica) e diagnóstico 
de gemelaridade. Existem alguns serviços que 
possuem no seu protocolo solicitações de mais 
de uma ultrassonografia. Vale ressaltar que não 
há evidências científicas para isso. As imagens 

podem ajudar nos desfechos, quando solicitado 
no momento adequado; e, sendo bem realizadas, 
permitem uma avaliação clínica de qualidade. 

Citopatológico de colo de útero, se necessário, 
conforme rastreamento: momento oportuno, 
caso a mulher esteja com atraso na coleta para 
este exame. O Ministério da Saúde recomenda a 
coleta somente da ectocérvice. O exame pode ser 
feito em qualquer período da gestação, preferen-
cialmente até o 7º mês. 

Exame da secreção vaginal, se houver indicação 
clínica:

• Não existe rastreamento de Vaginose 
Bacteriana para mulheres assintomáti-
cas, apesar dessa infecção está associa-
da à complicações na gestação/parto. 
Rastrear mulheres assintomáticas não 
diminuem essas intercorrências, logo o 
indicado é solicitar o exame para mulhe-
res sintomáticas e caso apresentem a 
infecção realizar a antibioticoterapia.

Parasitológico de fezes, se houver indicação clí-
nica. 
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2o trimestre

• TOTG 75g (de 24 a 28 semanas)

• Coombs indireto, se Rh negativo (repetir mensalmente)

3o trimestre

• Hemograma

• Coombs indireto, se Rh negativo

• Glicemia em jejum

• Anti-HIV 1 e 2, VDRL, (sorologia ou teste rápido), HbsAg, HTLV

• Toxoplasmose IgM e IgG

• UROCULTURA + URINA TIPO 1 sumário de urina (SU)

• Antibiograma

Seguimento do Pré-natal/consultas subsequentes

• Evolução da tensão arterial, peso;

• Preservação da assistência do bem-estar materno fetal;

• Avaliação de esquema vacinal; 

• Avaliação de exames previamente solicitados; 

• Cálculo da idade gestacional pela DUM e/ou USG; 

• Exame físico obstétrico (altura uterina, frequência cardiofetal, movimento fetal); 

• Orientação sobre manutenção do uso do Sulfato Ferroso 40mg/dia e Ácido Fólico 400 mcg/dia 
(40 gotas da solução 0,2mg/ml);

• Avaliação SEMANAL das condições para o parto em função do grau de risco e da distância 
hospitalar. Informação sobre contracepção e importância da consulta da revisão de puerpério. 
Havendo sinal de trabalho de parto e/ou 41 semanas, encaminhar à maternidade. Lembrar que 
não existe alta do pré-natal.
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Quem faz parte do pré-natal?

Buscando a integralidade do cuidado, o Ministério da Saúde criou o “pré-natal do parceiro”, uma im-
portante estratégia que busca vincular o homem ao serviço de saúde, aproveitando sua presença nas 
consultas do pré-natal, para ofertar exames de rotina e testes rápidos. Dessa forma, os convidada a par-
ticiparem das atividades educativas e ao exercício da paternidade consciente.

Entretanto, diante das mudanças sociais atualmente vem se discutindo a novas formações familiares, 
incluindo o membro de um “novo” pai, que faz necessário uma paternidade de novos arranjos familiares, 
formadas por duplas em escolhas homoafetivas. Assim, a paternidade deve ser vista de forma relacional 
– um núcleo familiar que integra o ca-
sal, independentemente de ser homem 
ou mulher. 

É preciso também pensar ações no sen-
tindo de abordar e alcançar as diferen-
tes parcerias no pré-natal, promovendo 
a saúde integral nesses novos arranjos 
familiares, eliminando a discriminação 
e preconceito, na busca de garantir os 
direitos sexuais e reprodutivos de con-
jugalidade entre casais.

1515
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Exames que fazem parte da rotina:

• Orientação sobre a consulta;

• Oferta de testes rápidos: HIV, sífilis, hepatites B e C.

Solicitação de exames: 

 � Hemograma, tipagem sanguínea, fator RH e 
eletroforese de hemoglobina;

 � Glicemia em jejum;

 � Lipidograma: Colesterol HDL, Colesterol LDL, 
Colesterol Total e Triglicerídeos;

 � Anti-HIV, VDRL, anti-HCV, HbsAg (teste rápido 
ou sorologia).

• Atualização do esquema vacinal;

• Educação em saúde: temáticas relevantes para saúde 
das parcerias sexuais  e período gestacional;

• Incentivo e apoio à participação paterna durante pré-parto, parto e puerpério.
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Pré-natal: contribuições para a 
saúde bucal da gestante

Na perspectiva de atendimento integral, a aten-
ção à saúde bucal deve fazer parte do cuidado no 
pré-natal, posto o seu reconhecido benefício na 
saúde geral da mulher. Dessa maneira o estado 
da saúde bucal apresentado durante a gravidez 
reflete no bem-estar da gestante e, pode ter influ-
ência na formação do bebê.

É de extrema importância que os serviços de saú-
de estabeleçam como rotina a busca ativa das 
gestantes de sua área de abrangência, incluin-
do-as no grupo operativo e no pré-natal. Ressal-
ta-se que os profissionais de saúde bucal devem 
trabalhar de forma integrada aos demais profis-
sionais da equipe de saúde e, quanto ao cuidado 
com as gestantes, os cirurgiões-dentistas podem 
compartilhar informações sobre a segurança do 
tratamento odontológico na gravidez, com a equi-
pe multidisciplinar, para proporcionar recomen-
dações claras.

Nesse caminhar se torna nítido a excelência da realização da consulta da gestante com o cirurgião-den-
tista, a fim de proporcionar a essa mulher um cuidado holístico, trans e interdisciplinar, promovendo um 
pré-natal de qualidade e com segurança num momento especial de sua vida.

Figura 1: O cuidado odontológico é importante no pré-natal
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No atendimento odontológico à paciente gestante é interessante observar os seguintes aspectos e pro-
cedimentos, de acordo com o período gestacional:

Primeiro Trimestre 

A recomendação do Ministério da Saúde é de que os tratamentos 
odontológicos da atenção primária não devem ser limitados a tipo 
ou período gestacional, compete ao cirurgião-dentista a avaliação 
cuidadosa da relação risco-benefício, respeitando a singularidade 
de cada caso e a opinião da gestante. É recomendado, também, a 
realização do periograma na consulta odontológica, com o propósi-
to da realização do diagnóstico de doença periodontal (BRASIL, 
2022).

Segundo Trimestre

Mesmo que não haja evidência de restrição ao atendimento odonto-
lógico durante a gestação, o aspecto mais importante a ser conside-
rado para realização de procedimentos é como a gestante se sente 
em relação às intervenções, observando o seu bem-estar geral, 
conforto físico e psicológico. O segundo trimestre é observado por 
profissionais como sendo o mais apropriado (BRASIL, 2022). 

Terceiro Trimestre

Independente do período gestacional o profissional deve atentar 
para o conforto físico da gestante. No terceiro trimestre o posiciona-
mento deve ser estabelecido em decúbito lateral esquerdo utilizan-
do suporte confortável nas costas da gestante no lado direito. Quan-
do a intervenção for na arcada inferior, a posição sentada pode ser 
utilizada, entretanto, a posição de decúbito dorsal em 90° no ter-
ceiro trimestre gestacional não é recomendada, principalmente na 
ausência de suporte do lado direito (BRASIL, 2022)
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são fundamentais na avaliação de risco para presença de agravos bucais 
que possam comprometer a saúde e bem-estar da gestante. Além disso, 
o aconselhamento em saúde bucal constitui-se etapa fundamental para 
melhorar a condição bucal da gestante e da criança.

Acompanhamento pré-natal das gestantes devem sempre acionar as 
equipes de Saúde Bucal (eSB) para que o atendimento odontológico seja 
ofertado, podendo acontecer em suas próprias equipes ou equipes e 
serviços organizados pelos municípios. É importante que os cuidados 
envolvidos sejam compartilhados entre todos os profissionais, assegurando 
um cuidado mais seguro e qualificado. Nos casos em que o pré-natal não é 
de risco habitual, os cirurgiões-dentistas devem redobrar o contato para o 
estabelecimento e realização do plano de cuidado com profissionais médicos 
e enfermeiros da equipe da APS ou das equipes da atenção ambulatorial 
especializada responsáveis pelo pré-natal da gestante.

RECOMENDAÇÕES
PARA A PRÁTICA CLÍNICA
Para usuárias gestantes, o painel sugere que os tratamentos odontológicos 
da atenção primária devem ser realizados, NÃO limi tados à tipo ou período 
gestacional, ficando a cargo do cirurgião-dentista a avaliação cuidadosa da 
relação risco-benefício (RBE).

Recomenda-se a cuidadosa avaliação quanto aos riscos e benefícios 
envolvidos no tratamento odontológico das gestantes, avaliando critérios 
como (RBC):

 D Presença de sintomatologia dolorosa, conforto na consulta,    
       e conciliação com consultas médicas. (RBC)

 D Benefício potencial do tratamento. (RBC)

 D Opinião da gestante em relação às intervenções, considerando seu bem-
estar geral, conforto físico e psicológico. (RBC)

PÚBLICO-ALVO PONTOS 
DE ATENÇÃO DA REDE
A APS é o enfoque mais eficaz, eficiente e equitativo para melhorar a 
saúde, o que faz dela um alicerce necessário para conseguir a cobertura 
universal de saúde (Declaração de Astana, 2018). A APS é ordenadora do 
cuidado da Rede de Atenção em Saúde, sendo composta por uma equipe 
interdisciplinar, que deve se orientar pelos atributos essenciais da APS, tais 
como a atenção no primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e 
a coordenação do cuidado. O acompanhamento adequado da gestanteao 
longo do pré-natal, com consultas em quantidade e qualidade suficientes 
(entre outros elementos).

PROFISSIONAIS
A equipe interdisciplinar da APS deve estar comprometida na captação 
precoce da gestante, no acesso oportuno aos cuidados em saúde e na 
qualidade do atendimento de pré-natal, incluindo sempre a saúde bucal.

A captação precoce é responsabilidade de todos os integrantes das 
equipes e é viabilizada pela realização e manutenção do cadastro das 
pessoas que estão sob a responsabilidade das equipes. A captação 
precoce, além de antecipar cuidados a serem disponibilizados no 
tempo oportuno, facilita também o acompanhamento longitudinal 
das gestantes.

O médico e/ou enfermeiro da equipe de Saúde da Família (eSF) ou 
equipe de Atenção Primária (eAP) que estão fazendo o é capaz de 
identificar problemas pré-existentes e aqueles desenvolvidos ao 
longo da gestação, propiciando diagnóstico precoce e o tratamento 
apropriado. Isso aumenta as chances de uma gravidez saudável com 
o desenvolvimento adequado do feto e um parto no tempo certo 
(Previne Brasil, 2019). Nesse sentido, as consultas odontológicas 

4 5



20

C
a
r
t
il

h
a 

P
r
é-

n
at

a
l

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departa-
mento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 2.      

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da 
Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

3. Organização Mundial da Saúde. Diretriz: Suplementação diária de ferro e ácido fólico em gestantes. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013.

4. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescen-
te Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. 
Postagens: Principais Questões sobre Exames de Rotina do Pré-Natal. Rio de Janeiro, 11 out. 2021. 
Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-so-
bre-exames-de-rotina-do-pre-natal/.Acesso em: 15 de março de 2022.

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáti-
cas Estratégicas. Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Guia do Pré-Natal do Parceiro para 
Profissionais de Saúde. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2018.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e con-
gênita [recurso eletrônico]/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-exames-de-rotina-do-pre-natal/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-exames-de-rotina-do-pre-natal/


21
C

a
r
t
il

h
a 

P
r
é-

n
at

a
l

7. Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes Rastreamento e diagnóstico de dia-
betes mellitus gestacional no Brasil. Brasília, DF: OPAS, 2016.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. NOTA TÉCNICA N.º 
035/2011/CGSH/DAE/SAS/MS.  Disponível em: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/bibliote-
ca/nt_035_2011_rede_cegonha_0.pdf. [acesso em 2022 mai 20].

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da 
Família. Diretriz para a prática clínica odontológica na Atenção Primária à Saúde: tratamento em 
gestantes – Brasília. 2022. 43 p. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publi-
cacoes/pratica_odontologica_gestantes_versao_resumida.pdf.

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] – Brasília, 2018. 350 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf.

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal – Brasília, 2008. 92 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção 
Básica; 17). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf.

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/nt_035_2011_rede_cegonha_0.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/nt_035_2011_rede_cegonha_0.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pratica_odontologica_gestantes_versao_resumida.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pratica_odontologica_gestantes_versao_resumida.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf.


TELESSAUDEBA

TELESSAUDEBA

CANALTELESSAUDEBA

NÚCLEO TELESSAÚDE BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)

Av. Luis Viana Filho, 400, Secretaria da Saúde, CAB

1° andar - Sala 112-B - CEP 41.745-900 - Salvador/Bahia

www.telessaude.saude.ba.gov.br

http://telessaude.saude.ba.gov.br

	Passos para um pré-natal qualificado e seguro
	Suspeita e confirmação de gravidez
	Calendário de consultas 

	Consulta inicial de pré-natal 
	(ideal até a 12a semana de gestação)
	Exames complementares
	1o trimestre
	Tipagem sanguínea e fator Rh
	Diagnóstico de DMG

	2o trimestre
	3o trimestre
	Seguimento do Pré-natal/consultas subsequentes

	Quem faz parte do pré-natal?
	Exames que fazem parte da rotina:

	Pré-natal: contribuições para a saúde bucal da gestante
	Primeiro Trimestre 
	Segundo Trimestre
	Terceiro Trimestre


	Referências

