
   

      

 

 

 

      

     

      

   

   

 

 

 

 

 

            

  

Busca ativa e abordagem inicial 

Identificação de locais onde se observa mulheres 

em situação de rua e/ou com necessidades de 

saúde e de proteção social decorrentes do uso 

de álcool, crack ou outras drogas.  

Conhecimento da situação, identificação das 

principais demandas de cada mulher, criação de 

vínculo e relação de confiança entre as mulheres 

e os profissionais/serviços.   

 

Atenção à Saúde das mulheres em situação de 

rua e/ou usuárias de crack ou outras drogas 

CREAS 

CENTRO POP 

Assistência social:  
 Acompanhamento social da mulher / inserção na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas 
 Inclusão para recebimento de programas de transferência de renda e/ou 

benefícios 
 Identificação da família de origem e acompanhamento sociofamiliar  
 Providenciar documentação, quando necessário. 

 Em casos de constatação de violência, encaminhamento para órgãos de defesa de 
direitos e responsabilização do agressor(Ministério Público, Defensoria Pública, 
Conselho Tutelar, etc) 

 

Serviço especializado em abordagem social (SUAS) 

Atenção Básica de Saúde  

 

Violência Sexual 

 

Consulta Ginecológica 

Oferta de Testes rápidos (gravidez, sífilis e 

HIV) e anticoncepção de emergência 

Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva 

Consultório na Rua 

UBS 

CAPS AD 

NASF 

Fluxo de atenção à saúde das mulheres em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras e aos seus(suas) filhos(as) recém-nascidos 

 



 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravidez 

Indesejada Desejada 

Violência Sexual Gravidez Acidental 

Amparo e Orientação 

Deseja manter a gravidez? 

SIM NÃO 

SAÚDE 

Amparo legal em hospital de referência 

PRÉ NATAL 

Vinculação com a 

maternidade 

Consultas do pré-natal 

Consultório na 

Rua 

UBS 

Unidade de Acolhimento 

(SUS) 

CAPS AD 

Casa da Gestante Bebê e 

Puérpara 

AS 

Acompanhamento social 

e familiar 

CENTRO POP 

CREAS CRAS 

Reintegração Familiar 

Serviço de Acolhimento 

(SUAS) 

Em caso da gestante manifestar desejo de entregar o filho para adoção, deve 

receber apoio psicológico e orientação quanto às consequências da medida e das 

possíveis  opções,  para que possa realizar uma escolha consciente.  Também deve 

ser orientada quanto aos trâmites legais e à necessidade de e encaminhamento 

ao judiciário e MP  para entrega formal da criança, após o nascimento.  



                
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCIMENTO 

Exercício do Direito de Escolha 
(Processual, deve-se garantir a sensibilização e o esclarecimento durante 

todo o acompanhamento) 

Deseja permanecer com a criança? 

SIM 

NÃO 

Unidade de Acolhimento 

(SUS) 

Serviço de Acolhimento 

(SUAS) 

Acompanhamento multiprofissional 
Maternidade 

Tem condições de cuidar da  criança? 
(Caso se identifique agravos que possam prejudicar o cuidado/ 

proteção da criança,  deve ser realizada uma  avaliação 
multiprofissional que indique o melhor encaminhamento.) 

 

SIM 

Mãe fica com a 
Criança 

(acompanhamento 
da mãe e da criança 
pela rede do SUAS e 

SUS) 

CREAS CRAS 

UBS  

Mãe deseja que a criança 

seja entregue à família 

extensa?  

SIM NÃO 

NÃO 

Acolhimento conjunto mãe/criança é indicado? 

Avaliação Multiprofissional 
(Verificar se o familiar que deseja a guarda da 

criança tem possibilidade de prestar os cuidados 
necessários, em ambiente propício ao seu 

desenvolvimento. OBS: o familiar que deseja ficar 
responsável pela criança deve ser encaminhado à 

VIJ/MP para deferimento de guarda.) 

Pai / Família deseja 

permanecer com a   

criança? 

Avaliação Multiprofissional 
(Verificar se com acolhimento conjunto  mãe/criança as necessidades 

de cuidado e proteção do recém-nascido seriam garantidas) 

NÃO 

NÃO 

SIM 

Convivência Familiar Assistida 
 (Mãe e criança são encaminhados conjuntamente à unidade 
de acolhimento, de modo a manter o convívio mãe/filho, sem 

deixar a criança exposta a riscos a seu desenvolvimento)  Casa da Gestante Bebê e 

Puérpara (SUS) 

SIM 

SIM NÃO 

Família fica com a Criança 
(acompanhamento da mulher, da 

família e da criança pela rede do SUAS 
e SUS) 

Vara da Infância/MP: encaminhamento para adoção 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção à mulher 

Atenção à saúde do recém-nascido 

Alta responsável 

Prematuridade ou malformação? 

Visitas domiciliares / 

institucionais intensivas 

Atenção ao puerpério 

Consultório na Rua 

UBS 

Especialista(SUS) 

Maternidade 

Consultório na Rua 

Planejamento sexual e 

reprodutivo 

Acompanhamento sociofamiliar 
(De acordo coma situação, o 

acompanhamento será efetuado 
por um ou mais dos 

equipamentos listados) 
 

Maternidade 

UBS 

CREAS 

CENTRO POP 

CRAS 

Serviço Especializado em 

Abordagem Social 


