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Receber
mulher
em 
trabalho 
de parto

A paciente
possui cartão
pré-natal?

Preencher a
Ficha de
Atendimento

Não Não Não NãoRealizar anamnese
considerando dados
maternos e
gestacionais; e
realizar o exame
físico

Há intercorrências
agudas que exijam
procedimentos
imediatos?

A gestação
é de alto
risco?

Encaminhar a
paciente para
maternidade
de média
complexidade

Este serviço
está disponível
na Unidade de
Saúde?

Solicitar
referenciamento
para CROSS

Providenciar
transporte
adequado

Sim

Verificar o
cartão
pré-natal

Início

RN até 28 dias de vida

LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA

Sim

Realizar
procedimentos
de urgência

Sim

Encaminhar a
paciente para o
serviço de
internação

P

P

Sim

Encaminhar a
paciente para 
maternidade de
alta complexidade

Classificar risco
para auxiliar a
recepção e
assistência do RN

M
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m
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to
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on
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nt
o

Realizar
cuidados
assistenciais

Elaborar o projeto 
terapêutico
multiprofissional

Não

Não

Sim NãoRealizar orientações a
mão quanto aos 
cuidados com o RN,
incentivo a interação
mãe e bebê e orientar
o Registro Civil

Vacinação
BCG

Exame físico do
RN detalhado a
partir de 12 horas
até 24 horas

Triagem
neonatal
após 
48 horas

Mãe sem condições de
cuidar do RN e/ou o
bebê precisa de 
internação em UTI ou UCI?

Reavaliação
diária das
condições físicas
do bebê e da mãe

Após 48 horas o
bebê e a mãe já
podem ter alta 
hospitalar?

Realizar PKU
avaliação auditiva
ou encaminhar para
local de referência

Orientar a mãe sobre
a necessidade de
consulta na 1a semana
de vida e agendamento
na UBS se possível
para acompanhamento
do RN

Alta hospitalar,
preenchimento do
cartão criança

É necessário o 
acompanhamento no
ambulatório de
especialidade?

Agendar para 
acompanhamento em
ambulatório de
especialidade e
seguimento na UBS

Não Solicitar
referenciamento
para CROSS

Providenciar
transporte
adequado

AC

Sim

O hospital/ maternidade 
tem UTI ou UCI neonatal?

Sim

Sim

UTI ou UCI conforme
critérios?

UCI

UTI

UBSIncentivo a
amamentação

M
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de
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o

Parto Avaliar a
vitalidade do
RN — APGAR
do 1o minuto

RN com
necessidade de
reanimação?

Não

SimNão RN com 
problemas
físicos que
exigjam
cuidados
intensivos?

Realizar cuidados de
higiene, avaliação
antropométricas, 
exames físicos e 
administrar vacina
para hepatite,
credê ocular e
vitamina K

Notificação
no SINASC
e DNV

Avaliação de
risco da mãe
e do RN

O RN e a mãe podem
ser transferidos para
o Alojamento 
Conjunto?

AC

Sim

Sim

Procedimentos
de reanimação
do RN

P

Sim

APGAR — 5o

munito

RN necessita
de internação na
UTI ou UCI?

Não

Sim

O hospital/
maternidade tem
UTI ou UCI?

UTI ou UCI
conforme 
critérios

Não Solicitar referenciamento da 
CROSS para a mãe e/ou RN 
de acordo com a necessidade

Providenciar
transporte
adequado

UCI

UTI

Contato mãe e bebê
pele a pele na primeira
hora de vida e por uma
hora, amamentação

M
at
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ni

da
de
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o/
UC

I c
an

gu
ru

Revisar a 
documentação
existente: ficha
obstétrica,
partograma e
outros dados
do prontuário

Anamnese —
exame físico

Sim NãoExames 
complementares
necessários

Elaborar ou
revisar o Projeto
Terapêutico
Multiprofissional

Acompanhamento,
monitoramento e
reavaliação
periódica

O RN pode
ter alta da
UCI-Co?

Houve
intercorrência
que exige UTI?

A mãe recebeu
alta do Alojamento
Comum?

Existe condições
e necessidade
para UCI-Ca?

Alta para domicílio
garantindo o 
preenchimento do
relatório de alta e
cartão da criança,
agendamento na 
UBS para 
acompanhamento
do RN

É necessário o
acompanhamento no
Ambulatório de
Especialidade ou
no Ambulatório de
Follow Up?

Agendar para 
acompanhamento 
em Ambulatório de 
Especialidade ou de 
Follow Up e 
seguimento na UBS

UCI

Não Não

Não

Sim

Elaborar ou
revisar o Projeto
Terapêutico
multiprofissional
considerando o
método canguru

Sim

SimNão

Sim

Acompanhamento,
monitoramento e
reavaliação
periódico

O RN pode ter
alta da UCI-Ca?

AC

UBS

UTI

Procedimentos
imediatos de
acordo com a
avaliação clínica



SimNão

periódico

O RN pode ter
alta da UCI-Ca?
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Visita Domiciliar 
na 1a semana de 
vida para 
apresentação da 
equipe e orientações

 Avaliação
global do RN;
Verificação
do vínculo
mãe e RN

Não
NãoA visita

domiciliar é 
realizada pelo
médico?

Recepção 
pró-ativa 
para consulta
na UBS

Presença 
de sinais e 
sintomas 
de perigo

Avaliação do 
histórico em 
prontuário e 
caderneta 
da criança

Anamnese 
exame físico 
completo, 
dados 
antropométricos

Avaliação 
mulltiprofissional

Avaliação de 
riscos e 
situação de 
vulnerabilidade

Atualização 
da triagem 
neonatal

Elaboração/ 
revisão do 
projeto 
terapeutico 
multiprofissional

O bebê está
sendo 
acompanhado
no Follow Up?

NãoO bebe precisa 
ser acompanhado 
no Ambulatório 
de Especialidades

NãoAgendar a 
próxima consulta 
conforme
cronograma ou 
retornar a
qualquer 
momento se 
necessário

Encaminhar o 
relatório de 
ref e contra ref 
para 
acompanhamento 
paralelo do 
Follow Up

Orientações 
necessárias aos 
pais, cuidados 
com o RN, 
incentivo a 
amamentação e 
promoção do 
vínculo pais 
e bebê

Programação
do cronograma
de consultas e
preenchimento
do cartão da
criança

Notificação de 
agravos se 
necessário

Realizar exames 
complementares 
se necessário

UBS Visita Domiciliar Consulta na UBSUB1

 Verificar se o RN 
está em 
acompanhamento 
pelo Follow Up ou 
Ambulatório de 
Especialidades; 
nestes casos 
certificar se houve 
o agendamento

Não

Atualização
da vacinação

Encaminhar
para
Atenção de
Urgência/
Emergência

Sim

Esclarecimentos 
sobre o suporte 
oferecido na UBS

Orientações 
sobre os 
cuidados 
necessários com 
o RN; incentivo 
a amamentação

Realizar o
agendamento
da 1a consulta
na UBS a
critério médico

Sim
Sim

Avaliação das 
informações 
contida no cartão 
da criança e no 
relatório de alta 
hospitalar, checar 
as vacinas 
realizadas e se o 
PKU foi feito

UBS

Fw

Encaminhar para 
acompanhamento 
paralelo de 
Ambulatório de 
Especialidade

Sim

AEUE

Atendimento
 imediato da 
1a consulta na 
UBS ou 
agendamento 
até o 7o dia de 
vida ou até o 7o 
dia após alta 
hospitalar
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Avaliação 
Médica/ de 
Enfermagem/ 
e solicitação 
de exames

SimOcorreu
alguma
intercorrência
clínica?

Encaminhar
para Atenção
de Urgência/
Emergência

Rever o projeto 
terapêutico da 
UBS 
individualizado 
considerando 
abordagem 
interdisciplinar

Acompanhar de
acordo com o
protocolo
estabelecido;
Comunicar a UBS
para seguimentos
necessários

Ocorreu alguma
intercorrência
clínica?

Fw

Elaborar projeto 
terapêutico 
individualizado 
considerando 
abordagem 
interdisciplinar

Acompanhar de
acordo com o
protocolo
estabelecido;
Comunicar a 
UBS para
seguimentos
necessários

Necessita de
internação?

UTI ou UCI
conforme
critérios

Sim

Checar se 
a triagem 
neonatal foi 
realizada e se
necessário 
completa-la

Avaliação de 
riscos e 
situação de 
vulnerabilidade

Realizar 
avaliação 
interdisciplinar 
se necessário

Avaliação das 
informações 
contidas na 
caderneta da 
criança e 
Relatório de 
encaminhamento

AE

Avaliação clínica: 
anamnese, 
exame físico, 
dados 
antropométricos 
e solicitação 
de exames

Realizar 
avaliação 
interdisciplinar 
se necessário

Avaliação de 
riscos e 
situação de 
vulnerabilidade

UE

UE

UCI

UTI

UCI

Não Não Presença de 
sinais e
sintomas de
perigo

Sim

Readequação 
do plano de 
cuidado da UBS

Sim

UTI ou UCI
conforme 
critérios

Sim

Orientar a mãe
sobre a 
necessidade 
continuar 
seguimento na 
UBS para 
acompanhamento 
do RN

UTI

UBS

UCI

Necessita 
de internação?

Não Alta?Não

Acompanhamento 
paralelo com 
a UBS

Elaboração de 
cronograma de 
consultas

Não

Não

Sim

Sim

Não

Presença de
sinais e
sintomas de
perigo?

Encaminhar
para Atenção
de Urgência/
Emergência

M
at
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ni

da
de
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TI
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na

ta
l

Revisar a 
documentação
existente: ficha
obstétrica,
partograma e
outros dados
do prontuário

Anamnese —
exame físico

NãoSimExames 
complementares
necessários

Classificação
de risco do RN

Estabelecer 
Monitoramento
sistemático de
UTI neonatal

Elaborar ou revistar
o Projeto 
Terapêutico
multiprofissional

Acompanhamento,
monitoramento e
reavaliação 
periódica

O RN pode ter
alta da UTI

Existe indicação de
transparência para
UCI?

Sim Alta para domicílio
garantindo o 
preenchimento do
relatório de alta e
cartão da criança,
agendamento na UBS
para acompanhamento
do RN

É necessário o 
acompanhamento 
no Ambulatório de
Especialidade ou no
Ambulatório de
Follow Up?

Agendar para 
acompanhamento 
em Ambulatório de 
Especialidade ou de 
Follow Up e 
seguimento na UBS

UCI

UTI

Não

Sim

Sim

Não A mãe recebeu alta
do Alojamento 
Comum?

AC

Não

UBSProcedimentos
imediatos de
acordo com a
avaliação clínica
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Avaliação 
Médica e de 
Enfermagem/ 
solicitação de 
exames se 
necessário

Classificar 
sintomas

SimInstituir o
tratamento de
Urgência/
Emergência

UTI ou UCI
conforme
critérios

UCI

UTI

UE

Não

Há necesidade
de internação?

Retornar para
unidade origem
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Receber
mulher
em 
trabalho 
de parto

A paciente
possui cartão
pré-natal?

Preencher a
Ficha de
Atendimento

Não Não Não NãoRealizar anamnese
considerando dados
maternos e
gestacionais; e
realizar o exame
físico

Há intercorrências
agudas que exijam
procedimentos
imediatos?

A gestação
é de alto
risco?

Encaminhar a
paciente para
maternidade
de média
complexidade

Este serviço
está disponível
na Unidade de
Saúde?

Solicitar
referenciamento
para CROSS

Providenciar
transporte
adequado

Sim

Verificar o
cartão
pré-natal

Início

RN até 28 dias de vida

LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA

Sim

Realizar
procedimentos
de urgência

Sim

Encaminhar a
paciente para o
serviço de
internação

P

P

Sim

Encaminhar a
paciente para 
maternidade de
alta complexidade

Classificar risco
para auxiliar a
recepção e
assistência do RN

M
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ja

m
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to
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Realizar
cuidados
assistenciais

Elaborar o projeto 
terapêutico
multiprofissional

Não

Não

Sim NãoRealizar orientações a
mão quanto aos 
cuidados com o RN,
incentivo a interação
mãe e bebê e orientar
o Registro Civil

Vacinação
BCG

Exame físico do
RN detalhado a
partir de 12 horas
até 24 horas

Triagem
neonatal
após 
48 horas

Mãe sem condições de
cuidar do RN e/ou o
bebê precisa de 
internação em UTI ou UCI?

Reavaliação
diária das
condições físicas
do bebê e da mãe

Após 48 horas o
bebê e a mãe já
podem ter alta 
hospitalar?

Realizar PKU
avaliação auditiva
ou encaminhar para
local de referência

Orientar a mãe sobre
a necessidade de
consulta na 1a semana
de vida e agendamento
na UBS se possível
para acompanhamento
do RN

Alta hospitalar,
preenchimento do
cartão criança

É necessário o 
acompanhamento no
ambulatório de
especialidade?

Agendar para 
acompanhamento em
ambulatório de
especialidade e
seguimento na UBS

Não Solicitar
referenciamento
para CROSS

Providenciar
transporte
adequado

AC

Sim

O hospital/ maternidade 
tem UTI ou UCI neonatal?

Sim

Sim

UTI ou UCI conforme
critérios?

UCI

UTI

UBSIncentivo a
amamentação

M
at
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ni
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tro

 O
bs

té
tr

ic
o

Parto Avaliar a
vitalidade do
RN — APGAR
do 1o minuto

RN com
necessidade de
reanimação?

Não

SimNão RN com 
problemas
físicos que
exigjam
cuidados
intensivos?

Realizar cuidados de
higiene, avaliação
antropométricas, 
exames físicos e 
administrar vacina
para hepatite,
credê ocular e
vitamina K

Notificação
no SINASC
e DNV

Avaliação de
risco da mãe
e do RN

O RN e a mãe podem
ser transferidos para
o Alojamento 
Conjunto?

AC

Sim

Sim

Procedimentos
de reanimação
do RN

P

Sim

APGAR — 5o

munito

RN necessita
de internação na
UTI ou UCI?

Não

Sim

O hospital/
maternidade tem
UTI ou UCI?

UTI ou UCI
conforme 
critérios

Não Solicitar referenciamento da 
CROSS para a mãe e/ou RN 
de acordo com a necessidade

Providenciar
transporte
adequado

UCI

UTI

Contato mãe e bebê
pele a pele na primeira
hora de vida e por uma
hora, amamentação

M
at

er
ni

da
de

 —
 U

CI
 c

o/
UC

I c
an

gu
ru

Revisar a 
documentação
existente: ficha
obstétrica,
partograma e
outros dados
do prontuário

Anamnese —
exame físico

Sim NãoExames 
complementares
necessários

Elaborar ou
revisar o Projeto
Terapêutico
Multiprofissional

Acompanhamento,
monitoramento e
reavaliação
periódica

O RN pode
ter alta da
UCI-Co?

Houve
intercorrência
que exige UTI?

A mãe recebeu
alta do Alojamento
Comum?

Existe condições
e necessidade
para UCI-Ca?

Alta para domicílio
garantindo o 
preenchimento do
relatório de alta e
cartão da criança,
agendamento na 
UBS para 
acompanhamento
do RN

É necessário o
acompanhamento no
Ambulatório de
Especialidade ou
no Ambulatório de
Follow Up?

Agendar para 
acompanhamento 
em Ambulatório de 
Especialidade ou de 
Follow Up e 
seguimento na UBS

UCI

Não Não

Não

Sim

Elaborar ou
revisar o Projeto
Terapêutico
multiprofissional
considerando o
método canguru

Sim

SimNão

Sim

Acompanhamento,
monitoramento e
reavaliação
periódico

O RN pode ter
alta da UCI-Ca?

AC

UBS

UTI

Procedimentos
imediatos de
acordo com a
avaliação clínica


