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301- solicitar a usuária os documentos necessários para a abertura do sis-prenatal (cartão sus e documento de
identidade)
2- Separar todos os formulários necessários para o atendimento. (kit de pré-natal)
3- Orientar a usuária que neste atendimento será realizada a inscrição no programa e que o processo é demorado
4- verificar o peso e altura da gestante e aferir pressão arterial
5- realizar o cálculo da data provável do parto a partir da DUM – DPP em 12/11/2012IG – 17 SEMANAS.
6- realizar o cadastramento do sisprenatal
7- realizar a abertura de ficha clinica de gestante levantando os dados de saúde da usuária (antecedentes familiares,
pessoais, e obstétricos)
8- orientar a rotina de atendimento e consultas do programa de pré natal consultas alternadas com o médico e
enfermeiro
9- orientar sobre os cuidados de saúde, com o corpo, higiene e alimentação, alterações que ocorreram durante o
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período gestacional, sinais de provável abortamento e aonde procurar socorro imediato se necessário
10- solicitar carteira de vacinação na próxima consulta e necessidade de cobertura vacinal para proteção do recém
nascido
11- orientar agendamento odontológico após consulta para avaliação da saúde bucal
12- solicitar os exames do programa de pré natal ( ABO- RH, hemograma, glicemia em jejum, urina I e
protoparasitologico de fezes, sorologias para VDRL, toxoplasmose IgGIgM, anti-HbsAg, HIV )
13- solicitar ultra-som obstétrico
14- prescrever sulfato ferroso e acido fólico de acordo com o protocolo do programa de pré natal
15- realizar exame físico da gestante
16- orientar sobre a coleta da citologia oncótica durante o período gestacional.
17- orientar a coleta de exames e o reagendamento da próxima consulta em 30 dias após a coleta dos exames
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