
FLUXO	  DE	  GESTANTE	  DE	  ALTO	  RISCO	  
	  
Município	  de	  Origem	  
Nos	  casos	  eletivos,	  deve	  se	  avaliar	  a	  paciente,	  solicitar	  os	  exames	  e	  verificada	  a	  necessidade	  
de	  avaliação	  de	  alto	  risco,	  enviar	  por	  email	  ou	  na	  pasta	  os	  exames	  da	  paciente	  para	  
agendamento	  da	  consulta	  com	  o	  serviço	  de	  ginecologia	  do	  Hospital	  das	  Clínicas	  Samuel	  
Libânio,	  aos	  cuidados	  de	  Leliana	  do	  Val	  	  (lelianav@hcsl.edu.br)	  sendo	  obrigatórios	  os	  
documentos	  pessoais	  da	  gestante	  e	  cartão	  de	  pré	  -‐	  natal	  e	  Cartão	  Nacional	  SUS.	  Monitorar	  a	  	  
gestante	  de	  alto	  risco	  até	  o	  agendamento.	  
	  
Núcleo	  de	  Atendimento	  –	  AMBULATÓRIO	  
Avalia	  a	  referência,	  envia	  ao	  serviço	  de	  ginecologia	  para	  triagem	  dos	  encaminhamentos	  e	  
agendamento	  com	  prioridade	  	  de	  diagnóstico.	  
Não	  deve	  ser	  agendado	  diretamente	  pela	  paciente,	  somente	  através	  do	  município	  de	  
origem.	  
	  
Serviço	  de	  Ginecologia	  
Avalia	  e	  agenda	  as	  consultas,	  comunicando	  o	  serviço	  de	  ambulatório,	  que	  irá	  entrar	  em	  
contato	  com	  o	  município	  de	  origem	  via	  email	  ou	  fax.	  
	  
Serviço	  de	  Ginecologia	  de	  Alto	  Risco	  
Recebe	  as	  pacientes	  agendadas	  avalia	  e	  define	  os	  critérios	  de	  atendimento	  de	  acordo	  com	  
protocolo,	  ou	  seja,	  solicitação	  de	  exames,	  internação,	  manter	  em	  pré-‐natal	  no	  Hospital	  das	  
Clinicas	  Samuel	  Libânio,	  conforme	  diagnóstico.	  E,	  se	  for	  o	  caso	  fazer	  a	  contrarreferência	  da	  
paciente	  em	  formulário	  específico,	  para	  acompanhamento	  e	  monitoramento	  da	  Equipe	  de	  
Saúde	  da	  Família.	  
	  
Município	  de	  Origem	  
Deve	  receber	  a	  paciente	  contrarreferenciada	  pelo	  serviço	  de	  Ginecologia	  do	  Hospital	  das	  
Clinicas	  Samuel	  	  Libânio,	  manter	  o	  monitoramento	  e	  encaminhar	  ao	  Hospital	  das	  Clinicas	  
Samuel	  Libânio	  somente	  em	  casos	  de	  intercorrências	  clínicas	  e	  obstetras.	  
	  	  
Nos	  casos	  de	  Emergência,	  as	  gestantes	  deverão	  ser	  encaminhadas	  via	  susfácil	  ou	  por	  
telefone,	  diretamente	  ao	  pré-‐parto	  para	  avaliação	  e	  conduta.	  
	  
Dezembro	  ,	  Janeiro	  e	  Julho	  	  –	  Deverá	  encaminhar	  os	  casos	  de	  alto	  risco	  ao	  pré	  parto,	  
através	  do	  susfácil	  ou	  pelo	  telefone	  	  3429.3243.	  	  	  
	  
OBSERVAÇÃO	  
A	  Referência	  Técnica	  de	  cada	  município	  de	  origem	  deverá	  acompanhar	  e	  monitorar	  os	  casos	  
de	  alto	  risco,	  inclusive	  busca	  ativa.	  
	  


