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• CADASTRA AS GESTANTES, ACESSANDO A BASE DO CADSUS;



PERMITE  ACOMPANHAR O HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS

DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL VIA PLATAFORMA WEB;

PERMITE  ACOMPANHAR O HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS



•POSSIBILITA A CAPTAÇÃO PRECOCE NA UBS;
•ACOMPANHA A IDADE GESTACIONAL;

•GARANTE A VINCULAÇÃO DA GESTANTE AO LOCAL DO PARTO;



•ACESSO AO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO – COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO;
•ACOMPANHAMENTO DAS VACINAS;

•ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO;



POSSIBILITA  MONITORAMENTO DA SOLICITAÇÃO E RESULTADOS DOS EXAMES EM 
TEMPO OPORTUNO



•POSSIBILITA  ACOMPANHAMENTO DA PUERPERA  E DA CRIANÇA NA UBS;
•IDENTIFICA IDADE GESTACIONAL, TIPO E LOCAL DO PARTO;

•MONITORA A EFETIVIDADE DO VÍNCULO AO LOCAL DO PARTO;











� Selecione o sistema SISPRENATAL e selecione a opção  “Avançar”.

� Selecione um perfil e informe a justificativa (just ifique por que você esta solicitando acesso 
ao sistema).





PERFIL: 
ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR:

Nível Federal - SCPA: libera acesso todas as UF´s e municípios que compõem o estado;
Exportador - Consulta dados da sua UF e municípios que compõem o estado sem
identificação nominal;

Nível Estadual/Regional - SCPA: libera acesso todos os municípios; Exportador - ConsultaNível Estadual/Regional - SCPA: libera acesso todos os municípios; Exportador - Consulta
dados da sua UF e municípios que compõem o estado sem identificação nominal;

Nível Municipal - SCPA: libera acesso todos os estabelecimentos de saúde, profissional de
saúde e digitador do seu município; Exportador - Consulta dados do seu município sem
identificação nominal;

Nível Estabelecimento de saúde - SCPA: libera acesso para o profissional de saúde e
digitador do seu estabelecimento de saúde; Exportador - Consulta dados do seu
estabelecimento de saúde com identificação nominal;



PERFIL:
GESTOR

GESTOR:

Nível Federal - Exportador - Consulta dados das gestantes em acompanhamento em todo
território nacional por UF e por municípios sem identificação nominal;

Nível Estadual/Regional - Exportador - Consulta dados das gestantes acompanhadas na suaNível Estadual/Regional - Exportador - Consulta dados das gestantes acompanhadas na sua
UF e municípios que compõem o estado sem identificação nominal;

Nível Municipal - Exportador - Consulta dados das gestantes acompanhadas no seu
município sem identificação nominal;

Nível Estabelecimento de saúde - Exportador - Consulta dados das gestantes
acompanhadas no seu estabelecimento de saúde sem identificação nominal;



PERFIL:  
PROFISSIONAL DE SAÚDE

• PROFISSIONAL DE SAÚDE:

• Nível Municipal - Permissão de inclusão e acompanhamento das gestantes no sistema e a
gestão das ações atenção à saúde ela dispensados através do monitoramento acesso aos
exames, acompanhamento das consulta e interconsultas com outros especialistas e gestão do
Pré -natal de alto risco e do parto. Impressão da ficha de campo que esta acompanhando;
Exportador - Consulta dados das gestantes acompanhadas no seu município sem
identificação nominal;

• Nível Estabelecimento de Saúde Permissão de inclusão de dados e acompanhamento das
gestantes sob seus cuidados profissionais, bem como quando a gestantes já estiver incluída
no sistema e o mesmo não havia realizado a inclusão o profissional será identificado pelo
sistema e será consultado se deseja acompanhara a gestante, assim ao clicar em SIM , o
mesmo fará o acompanhamento compartilhado com o (S) profissional (is) que estiverem
acompanhando a gestante, principalmente o profissional da unidade da atenção primaria;
Exportador - Consulta dados das gestantes acompanhadas no seu estabelecimento de saúde
com identificação nominal;



TELA GESTOR MUNICIPAL



PERFIL : 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 



PERFIL : 
PROFISSIONAL DE SAÚDE





PERFIL : 
PROFISSIONAL DE SAÚDE



PERFIL

• DIGITADOR:

• Nível Federal - não há; 

• Nível Estadual/Regional - não há; 

• Nível Municipal - Permissão de digitação de dados das gestantes do município para o qual foi 
permitido o acesso, conforme a ficha de campo preenchida pelo profissional de saúde da 
unidade e do relatório da ficha de campo que esta cadastrando;

• Nível Estabelecimento de Saúde - Permissão de digitação de dados das gestantes do • Nível Estabelecimento de Saúde - Permissão de digitação de dados das gestantes do 
estabelecimento para o qual foi permitido o acesso e impressão da ficha de campo que esta 
cadastrando; 

• Nível Municipal - Permissão de digitação de dados das gestantes do município para o qual foi 
permitido o acesso, conforme a ficha de campo preenchida pelo profissional de saúde da 
unidade e do relatório da ficha de campo que esta cadastrando;

• Nível Estabelecimento de Saúde - Permissão de digitação de dados das gestantes do 
estabelecimento para o qual foi permitido o acesso e impressão da ficha de campo que esta 
cadastrando; 



PERFIL:
DIGITADOR



BUSCAR A GESTANTE NO CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIO
DO 

SUS –CADSUS



CADSUS – ATUALIZAR OS DADOS 
CADASTRAIS 



CADSUS- DADOS CADASTRAIS:
DADOS PESSOAIS 



CADSUS- Dados cadastrais: documentos
Ressaltamos que o CPF não é campo obrigatório, solicitamos o 

preenchimento deste campo.



CADASTRO DA USUÁRIA





CONTINUAÇÃO CONSULTA 



QUANDO DUM NÃO INFORMADA



EXAMES SOLICITADOS/ SOLICITAR EXAMES







Ministério da Saúde

OBRIGADA!

WWW.SAUDE.GOV.BR/SISPRENATALWWW.SAUDE.GOV.BR/SISPRENATAL

E-mail : elizabeth.freitas@saude.gov.br
sisprenatal@saude.gov.br

(61) 33159104/33068401


