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O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é a acolher a mulher desde o inicio da 

gravidez, assegurando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia 

do bem-estar materno e neonatal. Uma atenção pré-natal qualificada e humanizada dá-se por 

meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias, do fácil 

acesso a serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis de atenção: 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o atendimento 

ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco. Neste sentido, este trabalho teve 

como objetivo construir fluxogramas para sistematizar o atendimento de enfermagem no pré-

natal de risco habitual de uma unidade de saúde do município de Sapeaçu-Ba. As ações 

inerentes ao projeto iniciaram com observação da rotina de atendimento do Pré-Natal de baixo 

risco em uma unidade do município. A partir daí observou-se a necessidade da criação de 

fluxogramas que possibilite a uniformização das condutas e rotinas durante o atendimento no 

pré-natal de baixo risco. Prosseguiu-se com estudo minucioso do caderno 32 e posteriormente 

o tema foi subdividido entre os componentes da equipe, onde cada integrante ficou responsável 

pela elaboração de fluxogramas referente à primeira consulta de pré-natal; consultas 

subsequentes do pré-natal; consulta puerperal e esquema vacinal. Posteriormente foi realizada 

apresentação do projeto e fluxogramas em data pré-agendada para a secretária de saúde, 

coordenadores e enfermeiros do município. Através deste projeto foi possível contribuir para 

um atendimento de qualidade no pré-natal, assim como otimizar a sistematização a assistência 

de enfermagem. Percebe-se então a relevância deste projeto, visto a importância de nortear o 

enfermeiro em homogeneizar e direcionar condutas e procedimentos durante os atendimentos 

no Pré-Natal, bem como tornar uniforme a rotina no manejo das consultas nas Unidades de 

Saúde da Família. 
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