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• O acompanhamento pré-natal é fundamental para o cuidado com a saúde da mulher e do
bebê. A possibilidade de intervenção oportuna é ampliada quanto mais precoce o pré-natal
for iniciado e quando as consultas são realizadas em quantidade suficiente, até o final da
gestação.

• O indicador visa incentivar a captação de gestantes para início oportuno do pré-natal,
essencial para o diagnóstico precoce de alterações e intervenção adequada sobre condições
que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança.

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal 
realizadas, sendo a primeira realizada até a 12ª semana de gestação.



• Método de cálculo

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, cadastradas, identificadas e vinculadas
corretamente nesta equipe com pelo menos 6 atendimentos, sendo a primeira consulta até a 12ª semana



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º Passo: LOCALIZAÇÃO DO CADASTRO DA MULHER GESTANTE

Para iniciar a consulta/atendimento dessa mulher é necessário antes localizar seu cadastro na base 
de dados na UBS. 



No bloco SOAP, , no campo  “AVALIAÇÃO” médicos/as e enfermeiros/as registram a condição detectada: gravidez. 
Após essa ação a condição de gravidez vai aparecer como ativa no sistema.

2º Passo: REGISTRO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE



A inserção do CIAP2 ou
CID10 é de preenchimento
obrigatório , para que a
mesma seja identificada
como gestante.

2º Passo: REGISTRO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE



 O CIAP2 que habilita o pré-natal
é o W78, enquanto o CID10 é
Z36.

 Os demais CIAP2 E CID10 são
complementares e podem ser
adicionados conforme observado
os sinais/sintomas na consulta.

2º Passo: REGISTRO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE



O preenchimento da DUM
passa a ser obrigatório, não
sendo permitido dar
sequência ao registro da
consulta caso a data não
seja informada.

No PEC, ao identificar uma
mulher como gestante,
automaticamente o sistema
insere o campo DUM.

É baseada nessa data e na data da 
primeira consulta registrada no PEC, que 
o SISAB reconhece se a primeira 
consulta de pré-natal foi realizada até a 
12ª semana. 

3º Passo : REGISTRO DA PRIMEIRA CONSULTA DE PRÉ-NATAL



Para as consultas subsequentes, é importante identificar se a condição de gravidez foi ativada. Para isso, o/a profissional
tem algumas opções de checagem.

4º Passo : CONSULTAS SUBSEQUENTES – IDENTIFICANDO A CONDIÇÃO DE GRAVIDEZ

No bloco FOLHA DE ROSTO



No bloco 
PROBLEMAS/CONDIÇÕES E 
ALERGIAS

4º Passo : CONSULTAS SUBSEQUENTES – IDENTIFICANDO A CONDIÇÃO DE GRAVIDEZ



No bloco “ACOMPANHAMENTO” 
é possível ver o histórico de 
consultas realizadas.

4º Passo : CONSULTAS SUBSEQUENTES – IDENTIFICANDO A CONDIÇÃO DE GRAVIDEZ



No bloco SOAP, a partir da segunda consulta, a condição de gestante

também aparece no campo Objetivo.

Ao clicar no botão de “habilitar campos de
pré-natal”, automaticamente o CID10 W78
será adicionado no campo Problema e/ou
condição detectada. O profissional deverá
clicar (como mostra a imagem) para dar
seguimento a consulta.

5º Passo : CONSULTAS SUBSEQUENTES – REGISTRO DA CONSULTA DE PRÉ-NATAL



No campo AVALIAÇÃO, inserir o código CIAP2 ou CID10 

correspondente ao tipo de desfecho.

ENCERRANDO UMA GRAVIDEZ NO SISTEMA

INSERIR A DATA DO PARTO 
OU INTERRUPÇÃO



CÓDIGOS QUE ENCERRAM UMA GESTAÇÃO



ENCERRANDO UMA GESTAÇÃO: OUTRA OPÇÃO

O desfecho da gestação também pode ser realizado em “Problema/Condições e Alergias”. Clique nas setas e o sistema abrirá uma janela
PROBLEMAS/CONDIÇÕES onde é possível marcar a condição de gravidez (W78) como resolvida. Neste caso, o campo “Data final”
torna-se obrigatório, e passa a ser considerada como a “Data de desfecho da gestação”.



GESTAÇÃO ENCERRADA



ATUALIZAÇÃO OU CADASTRAMENTO DA MULHER NA CONDIÇÃO DE GESTANTE 
PELO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

É fundamental que o ACS atualize o 
cadastro da mulher como gestante. 
A atualização do cadastro também 
deverá ocorrer quando acontecer o 
desfecho do pré-natal.



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

• Para fins de cálculos para o Previne Brasil, o encerramento poderá ser feito de forma
automática, caso não seja encerrado pelo profissional médico ou enfermeiro. Neste caso, o
sistema irá considerar a data provável do parto (DPP) + 14 dias.

• Não entra para o indicador as mulheres que iniciaram o pré-natal após da 12ª semana,
mesmo que tenham realizado o mínimo de 6 consultas.

• Após finalização do registro no SOAP, é importante observar se o símbolo de gestação ainda
está ativo.

• Caso o CIAP2 OU CID10 não estiverem corretos, não será habilitado o campo de pré-natal.
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