
Mulher, casal ou adolescente com 
desejo de orientação preconcepcional 

Anamese e exame físico  
Enfermeiro(a)/médico(a)

Observar:                                                      
Menor de 15 anos;                                   
Intervalo interpartal < 2 anos;                          
IMC < 20 ou > 30;                                             
PA > 140/90mmHg;                                           
Hb < 7g/dl ou palidez palmar intensa;                    
Rh negativo, coombs indireto positivo;                       
VDRL +, sem tratamento prévio adequado;           
HIV +;                                                                     
Câncer;                                                                   
Doença prévia sem controle;                                  
Consumo de alcool, fumo ou droga;                       
Filho anterior com malformação do tubo neural;    
Tristeza extrema, depressão ou violência;             
Doença falciforme

Observar                                                                
Idade > ou = 15 anos e < 19 anos ou > 35 anos;   
IMC >26  <30;                                                         
Parto cesário anterior;                                           
Parceiros multiplos;                                                   
Hb entre 7 e 12g/dl ou palidez palmar moderada;         
Rh negativo, coombs indireto positivo;                          
Sem planejamento reprodutivo;                                      
IST, risco antecedente ou atual;                                     
Doença crônica prévia controlada;                                 
Problemas de saúde bucal;                                            
Sem vacina anti rubéola e anti hepatite;                         
Mortes perinatais, baixo peso ao nascer, 
prematuridade e abortos prévios;                                  
Fatores de risco para malformação do tubo neural;        
Hepatite B+;                                                                    
Hepatite C +       

Observar:                                                      
Idade entre 19 e 35 anos;                                      
IMC entre 20 e 26;                                                  
Vacinada contra rubéola e Hepatite B;                    
Ausência dos riscos mencionados

Gestação não recomendada ou        
adiar  a gestação

Recomendar engravidar após resolução dos problemas:                  
Prescrever ácido fólico 4mg, VO diariamente, três meses               

antes de engravidar;                                                                                            
Controlar as doenças prévias;                                                                 

Determinar e tratar as causas da anemia;                                                
VDRL e HIV tratar conforme protocolo IST, investigar parceiros;          

Vacinar contra rubéola e hepatite B se necessário;                           
Tratamento e aconselhamento nutricional;                                        

Cuidados de higiene pessoal e estilo de vida saudável;           
Encaminhar para avaliação médica e/ou  especialidade  (GO)             

se necessário                                                     

Em condições de 
engravidar, mas com 

fatores de risco

Prescrever ácido fólico 4mg, VO diariamente, três             
meses  antes de engravidar;                                                             

Tratar IST conforme protocolo;                                        
Profilaxia e tratamento da saúde bucal;                   

Aconselhamento nutricional e dieta adequada;             
Aconselhamento sobre o risco por fator Rh negativo;        
Vacinar contra rubéola e hepatite B se necessário;      

Aconselhar sobre cuidados de higiene pessoal e estilo            
de vida saudável;                                                         

Encaminhar para avaliação médica e/ou  especialidade           
se necessário                                      

Em condições de           
engravidar

Aconselhar sobre cuidados de higiene 
pessoal e estilo de vida saudável, dieta 
adequada, exercício físico, prevenção e 

exposição a tóxicos e infecções;                
Prescrever ácido fólico 4mg, VO diariamente, 

três meses  antes de engravidar;                       

Fatores de risco para malformação do tubo neural:           
Exposição a pesticidas e outros produtos químicos, 
uso de medicamentos anticonvulsivantes, diabetes 
materna, anemia falciforme, baixo nível 
socioeconômico, desnutrição materna, deficiência de 
ácido fólico, hipertermia materna e fatores genéticos.

Ofertar testes rápidos, solicitar hemograma, 
tipagem sanguíea, fator ABO

FLUXOGRAMA - SAÚDE SEXUAL 
E REPRODUTIVA - 

Aconselhamento preconcepcional


