FORMULÁRIO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE
Nome da gestante:
UAPS:
Microárea:
Enfermeira Responsável:
ACS Responsável:
Data de Nascimento:
Idade Atual:
Estado Civil:
Escolaridade:
Ocupação:
Jornada/dia:
Data da Última Menstruação (DUM):
Data Provável do Parto (DPP):
Histórico Reprodutivo: G:
A:
P:
Intervalo interpartal
:
Partos Normais:
Alterações no desenvolvimento fetal:
Peso pré-gestacional:
Peso Atual:
Altura:
IMC:
Estrato de
Risco

Risco Habitual

Alto Risco

Ponto de
Atenção

Atenção
Primária à
Saúde (APS)

Atenção
Primária à
Saúde (APS) e
Atenção
Ambulatorial
Especializada
(AAE)
Regional

Fatores de Risco Gestacional:
Características Individuais: Idade materna nos extremos de vida reprodutiva.
Estado nutricional: IMC: 25.0 e 39.9 kg/m2, ganho ponderal inadequado.
Condições sociodemográficas: instabilidade conjugal, baixa escolaridade
anos, menor de 5 de anos de estudo regular, baixo nível socioeconômico, risco
ocupacional por excesso de esforço físico, exposição à agentes físicos,
químicos e/ou biológicos.
Histórico Reprodutivo Anterior: nuliparidade, multiparidade, , cirurgia uterina
anterior, cesáreas prévias (três ou mais), síndrome hemorrágica, síndrome
hipertensiva, restrição de crescimento fetal, malformação fetal, amniorrexe
prematura, prematuridade, gravidez prolongada, intervalo interpartal (menor de
2 anos e ou maior de 5 anos),
Condições Pré-existentes:
Doenças hematológicas controladas: Talessima.
Hipotireoidismo compensado.
Doenças neurológicas controladas (como epilepsia sem histórico de convulsão
recente), Doença psiquiátrica controlada.
Complicações Durante a Gestação: Condilomatose genital leve.
NECESSIDADE DE MAIOR VIGILÂNCIA
Condições sociodemográficas: situações de violência e dependência de
drogas lícitas.
Complicações Durante a Gestação: Episódio único de Infecção urinária, sífilis
recente ou latente sem infecção fetal, doença periodontal, anemia leve e
moderada.
Condições sociodemográficas:
Gestação de produto de violência sexual.
Dependência de drogas ilícitas sem repercussão na gestação.
Complicações Durante a Gestação:
Hipertensão induzida pela gravidez.
Arritmia cardíaca fetal sem sinais de insuficiência cardíaca.
Diabetes Gestacional.
Anemia persistente.
Infecção urinária de repetição.
Toxoplasmose rubéola, citomegalovírus e zika sem infecção fetal

Placenta prévia não sangrante.
Doenças infecciosas Hepatites, HIV controladas em tratamento de
manutenção.
Aloimunização sem repercussão fetal.
Polidrâmnio ou oligoidrâmnio.
Gravidez Múltipla.
Restrição do crescimento intrauterino.
Hemorragias na gestação.
Condições Pré-existentes:
Cardiopatias com repercussão hemodinâmica leve (classes funcionais 1 e 2).
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Crônica
Diabetes Mellitus: Tipo 1, Tipo 2
Hipertireoidismo compensado.
Alterações genéticas maternas com risco de repercussão fetal.
Anormalidades nos órgãos reprodutivos.
Cirurgia Bariátrica.
Doenças psiquiátricas descompensadas (psicoses, depressão grave).
Distúrbios nutricionais: Anorexia ou Obesidade 3 ou ganho de peso
inadequado ou excessivo.
Nefropatias sem necessidade de hemodiálise.
Doenças autoimunes sem repercussão sistêmica
Ginecopatias: leimiomatose severa, tumores anexiais.
Doenças Hematológicas Graves: Púrpura Trombocitopênica, trombofilia sem
episódio trombótico recente ou durante a gestação, tromboembolismo.
Doenças Respiratórias: Pneumopatias.
Condilomatose genital severa.
Histórico Reprodutivo Anterior:
Três abortos ou mais anteriores
Óbito fetal
Morte perinatal
Abortamento habitual
Condições Pré-existentes:

Atenção
Primária à
Saúde (APS),
monitoramento
da Atenção
Ambulatorial
Especializado e
Alto Risco
Maternidade
Terciária
Capital São
Luís

Cardiopatias com importante repercussão hemodinâmica (classes funcionais 3
e 4).
Doenças Respiratórias: pneumopatias graves (asma moderada/grave, fibrose
cística, DPOC).
Nefropatias graves (com necessidade de hemodiálise e pós-transplante renal).
Doenças autoimunes com repercussão sistêmica ou descompensado (lúpus
eritematoso sistêmico).
Doenças hematológicas graves (doença falciforme, púrpura trombocitopênica)
Neoplasias.
Transplante de órgãos.
Complicações Durante a Gestação:
Malformação fetal.
Instabilidade materna ou fetal grave que necessite de acompanhamento ou
parto na maternidade de Alto Risco.
Diabetes Mellitus de difícil controle glicêmico ou que apresente feto grande
para idade gestacional e polidrâmnio.

Hipertireoidismo ou Hipotireoidismo descompensado.
Síndrome hipertensiva de difícil controle.
Trombofilia com episódio trombótico recente ou durante a gestação.
Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis terciária, zika com infecção
fetal.
Aloimunização com repercussão fetal. Malformação fetal.
Insuficiência Istmo-Cervical.
Arritmia cardíaca fetal com sinais de insuficiência cardíaca.

Datas da estratificação e
todas as atualizações:

Observações e assinatura e carimbo do médico ou enfermeiro da
UAPS responsáveis pela estratificação e atualizações:

