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PLANO GERAL DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO  
 

Por ocasião da primeira consulta: 
•Agendamento de todas as consultas  
•Consultas mensais até 27 semanas 
•Semanais 28 a 32 semanas 
•Quinzenais 32 a 36 semanas 
•Semanais até 41 semanas 
 
 Em nenhuma hipótese existe alta do pré-natal! 
 Não há razões médicas aceitáveis para “avaliação hospitalar” da 
vitalidade fetal até 40 semanas  
 Com 41 semanas a paciente será encaminhada para indução 
 

Durante o evoluir da gravidez a gestante pode apresentar, em 
conjunto ou isoladamente, fatores de risco que farão com que seja 
encaminhada a serviço referenciado, mas mantendo o vínculo com a 
UBS onde realiza o pré-natal. Na UBS, devem-se garantir os seguintes 
procedimentos: 

1- Realização dos seguintes exames laboratoriais, oferecidos 
obrigatoriamente na primeira consulta: 

 Hemograma completo 
 Tipagem sanguínea e Fator Rh 
 Teste de Coombs Indireto – nas gestantes Rh negativas com 

parceiro Rh positivo ou desconhecido 
 Glicemia de Jejum  



 VDRL 
 Sorologia para HIV  
 Sorologia para Toxoplasmose (IgG e IgM) 
 Sorologia para Rubéola (IgG e IgM) 
 Sorologia de Hepatite B (HbsAg) 
 Exame de urina tipo I  
 Urocultura 
 Protoparasitológico 
 Colpocitologia Oncótica – colher na primeira consulta da 

gestante, conforme rotina ginecológica 

 Ultra-sonografia Obstétrica (ao redor da 12ª semana) 
 
2 - No 2º trimestre: 
 Repetir Urocultura 
 Teste de sobrecarga glicêmica, a partir da 24a semana, nos 

casos com fator de risco para Diabetes Gestacional 
 

3- Repetir na 28a semana:  
 Glicemia de Jejum 
 VDRL 
 Sorologia para HIV 
 Urina tipo 1 
 Urocultura 
 

4 - Aplicação de vacina antitetânica em três dosagens imunizantes 
ou reforço naquelas anteriormente imunizadas. Se gestante já foi 
imunizada deve ser informado ao SISPRENATAL 

5 - Realização de atividades educativas, preferencialmente em 
grupo 

6 - Encaminhamento das gestantes avaliadas como de alto risco 
aos serviços de referencia de pré-natal, com monitoramento, não 
desvinculando estas gestantes da UBS de origem 

7 - Agendamento da consulta de puerpério, preferencialmente antes 
do parto e garantia de realização até 42 dias pós-parto 
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