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RESUMO 
 

A Malformação Congênita (MC) é entendida como toda deformidade que 
acomete o feto durante a sua construção e que se apresenta no nascimento. O 
impacto que essas MC provocam na saúde pública é bastante significativo, pois ela 
passou de quinta para segunda causa de mortalidade infantil entre os anos de 1980 
a 2000. No início da gestação, no atendimento pré-natal, a gestante deve ser 
encaminhada para os exames necessários e continuidade do cuidado. Portanto, 
torna-se fundamental a garantia do acesso das gestantes com fetos malformados 
aos diferentes níveis de complexidade. Objetivo: Descrever a trajetória pregressa 
de gestantes com fetos malformados, a partir Setor de Medicina Fetal/IFF/FIOCRUZ, 
com vistas à confirmação do diagnóstico e à continuidade do cuidado. Material e 
Método: Trata-se de um estudo descritivo de natureza transversal, de caráter 
quantitativo, por amostra não probabilística de conveniência. Houve participação de 
140 gestantes com diagnóstico confirmado da MC no setor de Medicina Fetal (MF) 
do Instituto Nacional da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira / RJ. Os 
resultados foram expostos em gráficos e tabelas. Resultados: A idade das 
gestantes variou entre 14 a 44 anos, sua maioria era da faixa etária jovem (52.1%), 
com parceiros (90%), escolaridade (90,0%), atividade laboral remunerada (38,6%), 
rendimento familiar de até dois salários mínimos (60,7%),  eram oriundas da Região 
Metropolitana I (80,0%), tendo como primeira porta de entrada a Atenção Básica 
(62,1%), dessas, 32,1% permaneceram na Atenção Básica. As que passaram por 
duas ou mais unidades de atendimento antes de chegar ao IFF (56,4%), utilizando 
dois ou mais transportes (63,0%), eram primíparas (50,0%), iniciaram o pré-natal no 
primeiro trimestre (90,7%), tiveram diagnóstico de malformação no segundo 
trimestre (70,7%), e ingressaram na MF no terceiro trimestre (54,3%). Realizaram de 
três a cinco exames de ultrassom (52,1%) e tiveram que pagar o exame com recurso 
próprio (85,0%). Prevalência das malformações congênitas: Sistema Nervoso 
Central 33,6%; Aparelho Digestivo 14,3%; Aparelho Urinário 9,3%; Aparelho 
Circulatório 4,3%; Sistema Osteomuscular 2,8%; Aparelho Respiratório 0,7% e 
Anomalias Cromossômicas 35,0%. Considerações finais: A presente dissertação 
aponta para a existência de dificuldade de acesso de grávidas com fetos 
malformados ao serviço de Medicina Fetal; situação que pode estar relacionada a 
problemas de fluxo de referência versus contrarreferência. A maioria das gestantes 
percorre mais de duas unidades, mora em lugares distantes, arca com dois a três 
transportes. Um percentual considerado realizou de dois a três ultrassons, 
custeando todos. O acesso à unidade de referência se dá tardiamente, 
desencadeando prejuízos de natureza social, familiar e psicológica, além de atrasar 
os procedimentos propedêuticos e até mesmo terapêuticos. A Atenção Básica como 
porta de entrada para o sistema deve ampliar a adesão de gestantes com fetos 
malformados nas fileiras do pré-natal, a despeito delas receberem atenção 
especializada nas unidades terciárias. Por razões óbvias a Atenção Básica não está 
conseguindo dar conta das ações de promoção e prevenção à saúde dessas 
gestantes com uma visão integral do processo saúde-doença. 
 
 
Palavras chaves: Gravidez, Malformação Congênita, Acesso, Saúde Coletiva. 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Congenital Malformation  (CM) is understood as all deformity that assails the foetus 
during its formation and that is evident at birth. The impact of these congenital 
malformations cause to public health is considerably significant, as                      
they  moved from the fifth to the second cause of infant mortality between the years 
of 1980 to 2000. At the beginning of pregnancy, during pre-natal care, the pregnant 
woman should be sent for the necessary exams and continue having care. However, 
it becomes fundamental to guarantee the access of pregnant women with malformed 
foetii to the different levels of complexity. Aim: To describe the previous trajectory  of 
pregnant women with malformed foetii, beginning with the Foetal Medicine Sector 
/FFFIOCRUZ, with a view to the confirmation of the diagnosis and to the continuation 
of care. Material and Method: This is a descriptive study of a transversal nature, of 
quantitative character, with non probabilistic convenience sampling. 140 pregnant 
women participated in the research who had had confirmation of a congenital  
malformation from the Foetal Medicine Sector of the Fernandes Figueira National 
Institute for Women, Children and Adolescents/RJ. The results were exhibited in 
graphs and tables. Results: The age of the pregnant women varied between 14 and 
44 years of age, the majority being in the younger age group (52,1%), with partners 
(90%), schooling (90,0%), paid work activity (38,6%), family earning up to two 
minimal salaries (60,7%), coming from the Metropolitan Region I (80,0%), having 
Basic Care as their first contact (62,1%), of these, 32,1% continued in Basic Care. 
Those that went to two or more care units before arriving at the IFF (56,4%), those 
taking two or more means of transport (63,0%),being primiparas (50,0%), having 
begun pre-natal care in the first three months of pregnancy (90,7%),  having had the 
diagnosis of a malformation in the second three months of pregnancy (70,7%), and  
went into the MF in the third three months of pregnancy (54,3%).  52,1% had from 
three to five ultrasound exams and 85,0% had to pay for the exams with their own 
money.  The prevalence of congenital malformations: the Central Nervous System 
33,6%; the Digestive System 14,3%; the Urinary System 9,3%; the Circulatory 
System 4,3%; the Osteomuscular System 2,8% the Respiratory System 0,7% and 
Chromosomic Abnormalities 35,0%. Final Considerations: The dissertation in hand 
brings out the difficulty of access of pregnant women with malformed foetii to the 
Foetal Medicine service; which situation may be connected to the problems of 
reference flux against contra-reference. The majority of the pregnant women go to 
more than two care units, live a long way away, take two to three means of transport. 
One percent investigated had from two to three ultrasound exams, paying for all of 
them. Access to the reference unit takes place  too late, causing  difficulties of a 
social, family and psychological nature, as well as holding up the propaedeutic 
procedures and even the therapeutic ones.  Basic Care as entrance to the system 
should increase the adhesion of pregnant women with malformed foetii in the pre-
natal queues, in spite of their receiving specialized care in the tertiary units.  For 
obvious reasons, Basic Care is not managing to handle the promotion of actions and 
health precautions of these pregnant women with a vision to integrating the health-
sickness process. 
 
Key Words: Pregnancy, Congenital Malformation, Access, Collective Health.                
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Fetos malformados constituem um problema de Saúde Pública no Brasil e no 

Mundo. Na América Latina, conforme a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), as Malformações Congênitas vêm assumindo um papel de grande 

relevância por ocupar entre o segundo e o quinto lugar de casos de mortalidade em 

grande parte dos países, representando de 2% a 27% dos óbitos em crianças 

menores de um ano de idade (OPAS, 1984). Em nosso país, segundo o 

Departamento de Informática do SUS/MS (DATASUS), os valores atingem 19,3% na 

mortalidade infantil ocupando a segunda posição para as malformações congênitas.  

Vários países da América Latina participam do Estudo Colaborativo Latino-

Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC)1 inclusive o Brasil. Ele foi 

implantado em 1967, é um programa de caráter voluntário e atua na base hospitalar 

que registra os natimortos2 e recém-nascidos que apresentam malformações 

congênitas (SMS, 2008). Os objetivos desse estudo se pautam na prevenção das 

malformações congênitas utilizando os dados da vigilância epidemiológica para 

direcionar ações de educação médica voltada para a população 

(www.ioc.fiocruz.br/departamento_ genética). No ano de 2001 a prevalência para as 

malformações congênitas na América Latina estava em 3,3% (ECLAMC, 2002). 

No Brasil não existe um sistema específico de informações de base 

populacional sobre malformações congênitas. Contudo, o Sistema de Informações 

sobre Nascidos (SINASC) atribuiu ao instrumento da Declaração de Nascido Vivo 

(DNV) no ano de 2000 o campo 34. Ele nos informa se a criança tem ou não 

malformações congênitas.   

No ano de 2009, no Estado de São Paulo, foi realizado um estudo de coorte 

de base populacional de nascidos vivos de mães que deram entrada em unidades 

hospitalares. Dos 84.846 nascidos vivos, 87,2% responderam se tinham ou não 

malformações congênitas, destes 604 (0,81%) as respostas foram positivas para 

malformações, com taxa de prevalência de 75,4/10.000 nascidos vivos, distribuídos 

da seguinte maneira: aparelho osteomuscular (44,7%), sistema nervoso central 

                                                
1 ECLAMC – Estudo Colaborativo Latino Americano – Programa hospitalar Latino Americano composto por uma 
rede que engloba diversos países. Tem como foco  a investigação epidemiológica e clínica dos fatores de risco e 
as causas que estão associadas às anomalias congênitas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15539822). 
2 NATIMORTO- Morte do feto antes do parto ou durante o parto. ( http:/pt.wikipedia.org). 

http://www.ioc.fiocruz.br/departamento_
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15539822).


(10,0%) e anomalias não classificadas (8,6%) (GEREMIAS; ALMEIDA; FLORES, 

2009). 

Horovitz et al. (2006) realizaram no Município do Rio de Janeiro uma pesquisa 

similar por um período mais longo, de janeiro de 2000 a dezembro de 2004. Dos 

487.953 nascidos vivos, 4.054 tiveram algum tipo de malformação congênita, com 

prevalência de 83,1/10.000 nascidos vivos. Valores não muito diferentes dos 

encontrados no estado de São Paulo em 2009. 

As prevalências das malformações congênitas podem ser classificadas em 

maiores e menores. As maiores afetam a qualidade de vida do paciente, e resvalam 

no maior risco de morte durante um período de sua vida. São realizadas cirurgias 

complexas, como a gastrosquise3 ou ainda as de estética reparadoras de grande 

porte. As malformações menores normalmente apresentam-se como uma única e de 

pequena extensão. Esta classificação de malformação maior ou menor auxilia para 

estabelecer o prognóstico e também contribui diretamente no aconselhamento 

genético (CABRAL, 2005).  

Quando as malformações são visíveis a olho nu, deformantes ou incorrigíveis, 

a gestante assume sentimento de culpa, punição, perda de autoestima, depressão, 

isolamento, ansiedade, hostilidade em relação ao meio social, tristeza, desequilíbrio, 

o bebê tão sonhado, imaginário e perfeito agora é envolvido por sentimentos de luto 

(SETÚBAL et al., 2004; LOPES et al., 2011; PATROCÍNIO e ANTUNES 2007). As 

repercussões no casal passam a ser de ordem psicológica e financeira, na maioria 

das vezes, os pais deixam de exercer a sua atividade laboral instalando-se um 

grande desentendimento interfamiliar. 

Apesar de todo sofrimento vivenciado por essas gestantes as políticas 

públicas voltadas para as malformações congênitas na rede de saúde são tratadas 

sem a importância devida, nos três níveis de saúde: primário, secundário e terciário 

(HOROVITZ, 2005). O nível primário trabalha a prevenção dos agravos à saúde. 

Castilha et al. (1996) relatam que o investimento maior está centrado nas mulheres 

férteis, ou em fase pré-gestacional. Nesta fase, a educação em saúde pode 

trabalhar inúmeros determinantes como: uso de álcool, de drogas, idade avançada, 

doenças crônicas, dentre outros. Marine (2008), baseada em sua pesquisa que 

descreve as reações maternas diante de uma anomalia fetal, observa que essas 
                                                
3 GASTROSQUISE – Malformação congênita apresentada pelo defeito do fechamento da parede abdominal 
(http:pt.wikipedia.org/wiki gastrosquise). 



ações são pouco trabalhadas na atenção básica. Das 30 gestantes portadoras de 

fetos com malformações congênitas graves, foi observado que vinte e seis mulheres 

desconheciam os fatores que poderiam prevenir as malformações congênitas, duas 

relataram que tinham conhecimento do assunto e as outras duas estavam 

vivenciando essa experiência pela segunda vez. 

O rastreamento das malformações congênitas, na sua maioria, se faz através 

da atenção primária com o apoio diagnóstico da atenção secundária, através dos 

exames complementares. Neste momento, quanto mais rápido o resultado desses 

exames melhor a resolutividade da atenção básica no pré-natal. É importante 

salientar que nessa fase a exposição ao agente já ocorreu. O diagnóstico nesses 

casos deve ser utilizado para reduzir danos dessas malformações. Alguns exames 

no pré-natal como os de toxoplasmose, sífilis, diabetes e infecções se detectados e 

tratados a tempo podem auxiliar na propedêutica e na terapêutica (MARINE, 2008). 

Após confirmação diagnóstica da malformação, a morbidade desses 

malformados em sua grande maioria é prevalente. A atenção terciária visa diminuir 

as complicações oriundas dessa gestação e melhorar a sobrevida do recém-nato. 

Essas gestantes necessitam de um centro terciário, com serviços de obstetrícia, 

berçário de alto risco, medicina fetal, genética clínica, neonatologia, cirurgia 

pediátrica, laboratório de citogenética molecular e convencional, anatomia 

patológica, radiologia pediátrica, patologia pediátrica e perinatal com métodos 

diagnósticos sofisticados, adequado aconselhamento e assistência individualizada 

para segmento psicológico (MARINE, 2008).  

Apesar de reconhecermos todas as necessidades dessas gestantes com 

fetos malformados, sabemos que são inúmeros os pontos críticos da rede de 

atendimento. Mas nunca podemos esquecer que o acesso está fundamentado em 

bases legais, como um direito ainda em construção dentro de um universo maior: a 

cidadania (LORA, 2004) de forma igualitária para os diversos serviços conforme 

define o artigo 196 da Constituição.  

Inúmeras são as variáveis que determinam o acesso aos serviços de saúde, 

independentemente dos diferentes níveis: primário, secundário ou terciário. Nesse 

processo por busca de diagnóstico e do cuidado, essas gestantes deslocam-se mais 

vezes, sem saber aonde ir.  

O Município do Rio de Janeiro responde por 90.000 partos por ano e em 

algumas ocasiões essas mulheres em busca do cuidado ficam desassistidas 



(MENEZES, et al., 2006). Apesar do constrangimento vivenciado por elas em 

momento tão delicado de sua vida, fica evidente a importância do entendimento 

desse fenômeno de “andar”, para conseguir o atendimento nas maternidades. Não é 

difícil imaginar a angústia dessas mulheres, em um trânsito contínuo, com destino 

incerto, entre uma Unidade de Saúde e outra, sujeitas a intempéries e incidentes. 

Isso tudo possibilita uma inversão de valores na qual a expectativa de conseguir 

uma vaga assume uma dimensão maior do que a expectativa do nascimento (DIAS; 

DESLANDES, 2006).   

Essa indefinição pelo desfecho na hora do parto, a busca por cuidado e a 

dificuldade no acolhimento das gestantes pelas maternidades, culminou na 

implantação do Programa Cegonha Carioca criado pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro e Defesa Civil em 2011. A meta prioritária desse programa 

é reduzir a mortalidade materna e neonatal assim como ampliar e garantir o acesso 

da gestante aos serviços de saúde, acolher e ser resolutivo. Esse programa visa 

garantir não só o pré-natal, como também a remoção da gestante na hora do parto 

para a unidade de referência.  O transporte da gestante é efetuado por ambulância; 

o seu deslocamento está assegurado da sua residência até a maternidade vinculada  

durante as consultas do pré-natal. O serviço conta com uma Central de 

Teleatendimento e uma Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (www.saude.al.gov/redecegonha).  

 Nesse sentido esperamos contribuir e entender quais são os fatores que 

dificultam o acesso ao sistema de saúde das gestantes portadoras de fetos com 

malformação congênita. Esperamos também contribuir para estruturar redes de 

apoio às anomalias congênitas com estratégias de prevenção e instituir polos  

formais de atenção ao malformado no Município do Rio de Janeiro, passíveis de 

serem regulados pelo SUS, ações que tem como finalidade evitar que essas 

mulheres façam uma verdadeira “via crucis”. O atual estudo vai ao encontro dessa 

proposta no sentido de descrever aspectos de natureza pessoal, social e 

demográfica de mães com fetos malformados; identificar quais foram as maiores 

dificuldades e barreiras encontradas no acesso durante a história pregressa dessas 

mães pelas diferentes unidades de saúde percorridas. 

 
2 OBJETIVOS 

 

http://www.saude.al.gov/redecegonha).


 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a trajetória pregressa de gestantes com fetos malformados, a partir 

do Setor de Medicina Fetal/IFF/FIOCRUZ, com vistas à confirmação do diagnóstico 

e à continuidade do cuidado. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever aspectos de natureza pessoal, social e demográfica relacionados à 

trajetória das gestantes com fetos malformados; 

 Descrever aspectos relacionados ao acesso ao Sistema Público de Saúde 

das gestantes com fetos malformados; 

 Identificar eventuais dificuldades e barreiras encontradas pela gestante no 

processo de diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICATIVAS  

 

O impacto que a mortalidade infantil traz para a saúde pública já é 

reconhecido por nossos governantes e está na agenda das Metas do 

Desenvolvimento do Milênio. A sua redução é de grande relevância e se apresenta 

como um dos mais importantes indicadores das condições de saúde e da qualidade 

de vida de uma população que estima o risco de os nascidos vivos morrerem 

durante o seu primeiro ano de vida. Estudos no Brasil apontam para essa diminuição 

ao longo dos anos devido a diversos fatores como: controle das doenças infecto-

contagiosas, melhoria do saneamento básico e maior acesso das gestantes e da 

população em geral aos serviços de saúde. No entanto atualmente observa-se  que 

as taxas relacionadas à mortalidade por malformações congênitas estão 

aumentando. No período de 1980 a 2000 essas taxas passaram de quinto para 

segundo lugar, mantendo-se assim até os dias de hoje (HOROVITZ; LIARENA; 

MATTOS, 2005). 

Machado (2012) evidenciou que o risco de sobrevida do bebê aumenta 

consideravelmente quando o assunto é malformação congênita e que a maioria das 

crianças evolui para o óbito no período neonatal. Esse período neonatal reflete 

diretamente a qualidade e a cobertura dos serviços prestados à gestante.  

A gestante normalmente inicia o seu pré-natal na atenção primária, porta de 

entrada do primeiro nível de atendimento. Os serviços de pré-natal, parto e 

puerpério devem ser estruturados de forma a se articularem com outras instâncias 

pela central de regulação de vagas, propiciando um encaminhamento seguro da 

gestante e provendo uma redução da mortalidade materna e infantil. (LANSKY et 

al.,1999). No entanto, a continuidade do cuidado em casos especiais nem sempre 

atende aos requisitos do Ministério da Saúde que vincula a rede hierarquizada como 

forma de garantir o atendimento integral.  

A unidade secundária normalmente radiodiagnostica provê exames e 

consultas especializadas. A unidade terciária fica restrita aos hospitais 

especializados de alta complexidade tecnológica, no entanto, somente uma pequena 

parcela da população consegue utilizá-los (BRASIL, 2001). Menezes et al. (2006) 

descrevem que a maior parcela da população atendida nos hospitais refere-se a 

mães pobres com condições sociais precárias, que moram distante de uma unidade 



de saúde, que têm baixa renda, pouca escolaridade, são afro descendentes e que, 

em sua grande maioria, ficam desassistidas pelos sistemas de saúde.  

  A pobreza e a deficiência física têm uma relação muito forte e 80% das 

pessoas deficientes vivem com baixa renda. A educação e o acesso aos serviços de 

saúde às vezes não são satisfatórios e não é tão raro os usuários do SUS se 

depararem com profissionais pouco capacitados para atender os problemas 

apresentados pela população (PERMANUM et al., 2000; VICTORA; BARROS, 

2001). 

 Insuficiência de leito de UI e UTI neonatal no Brasil também se apresenta 

como fator primordial, os estabelecimentos de saúde que realizam partos deveriam 

ser mais equipados para garantir o atendimento resolutivo em tempo oportuno. 

Existe uma maior concentração de serviço para as gestantes de alto risco nos 

grandes centros ficando as regiões periféricas pouco assistidas (CAMPOS; 

CARVALHO, 2000). Essa desigualdade também é visualizada por Fleury e 

Ouverney (2007) que descrevem que a distribuição geográfica para o planejamento 

do setor saúde é requisito fundamental e as redes de referência voltadas para a área 

da saúde estão relacionadas com a articulação e integração de unidades de 

fornecimento de serviços de uma determinada especialidade. Reitera que o 

estrangulamento nesses locais é identificado através das redes de referência, no 

entanto, o sistema de regulação de vagas é precário e a oferta dos serviços não 

comporta a demanda. 

Viana e Lima (2011) destacam que as dificuldades aumentam em função das 

necessidades dos entes políticos municipais por conta da enorme desigualdade 

socioespacial brasileira. As desigualdades nos serviços de saúde são reflexos entre 

a oferta de serviço e a demanda reprimida. O não acesso ao serviço incide 

diretamente entre o risco de adoecer ou morrer.  

O acesso à saúde consta como princípio do SUS, sua porta de entrada é a 

atenção básica que garante a atenção contínua e integral para outros níveis. Na 

literatura conceituamos acesso aos serviços de saúde com o  termo “acessibilidade” 

que quer dizer “acessível”, ou ainda ato de ingressar no serviço com vistas à 

continuidade do cuidado. Donabein (1990) descreve acessibilidade de uma maneira 

mais complexa, como grau de facilidade para alcançar os cuidados de saúde 

necessários, considerando  grandezas inter-relacionadas e socio-organizacionais 

como: oferta de atividades, disponibilidade de serviços, maneiras de agendamento 



das consultas, horários de atendimento, critérios para escolher a demanda, grau de 

adequação entre as necessidades dos pacientes e as soluções empregadas na 

assistência à saúde, sistema de referência e contrarreferência, a geografia que 

denota o tempo gasto para o deslocamento do local onde o interessado mora até o 

serviço de saúde e ainda o custo desse deslocamento. 

Como o acesso ao serviço de saúde é dificultado de um modo geral, este 

trabalho teve como proposta investigar o acesso das gestantes portadoras de fetos 

com malformação congênita, em busca do diagnóstico e do cuidado em uma 

unidade referência.  

Esta pesquisa pautou-se na história pregressa da gestante portadora de feto 

com malformação congênita que procurou o cuidado e a confirmação diagnóstica  

durante o pré-natal.  Consideramos  este um problema prioritário de saúde pública, 

tendo em vista que os indicadores de saúde mostram que, no mundo,  

aproximadamente 600 milhões de indivíduos são portadoras de algum tipo de 

deficiência, destes 80% moram nos países em desenvolvimento (IBGE 2000).  

 

 

 
 
 
 



4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No século dezenove a genética tinha como único objetivo  analisar o 

fenômeno da hereditariedade. Verificou-se mais tarde que ela poderia ser aplicada 

em estudos voltados para as enfermidades familiares e principalmente para as 

malformações congênitas ( ISFER IN CUNHA, 1996). 

Hoje é reconhecida como disciplina central para cuidar tanto da 

hereditariedade humana como da variabilidade, fornecendo subsídios também para 

compreender várias patologias. Ela provê aos pacientes e a seus familiares 

benefícios que outrora não eram possíveis, representando uma conquista com alto 

impacto na saúde do indivíduo e melhoria da qualidade de vida do paciente. Aos 

médicos e profissionais de saúde, provê o conhecimento do papel dos genes no 

processo da vida. Existem vários campos de interesse dentro da genética, como a 

citogenética (estudo dos cromossomas), genética molecular e bioquímica (estuda a 

estrutura e função dos genes), dentre outros. Mas o nosso maior interesse está na 

prática clínica que é aplicada na assistência do paciente e durante o diagnóstico no 

pré-natal para elucidar componentes genéticos significativos (THOMPSON; 

THOMPSON, 1991). 

Junto com a genética advém o aconselhamento genético, que faz parte da 

genética clínica, cuja finalidade é ponderar os resultados das enfermidades 

genéticas voltados para o prognóstico, diagnóstico e o risco de recorrência que 

engloba os pacientes e os familiares. O aconselhamento genético trabalha sempre 

respeitando os princípios éticos e morais onde a tomada de decisão da conduta 

terapêutica fica restrita à família. O método que revolucionou o aconselhamento 

genético foi a Amniocentese que é realizado no segundo trimestre de gestação e é 

apontado como um dos procedimentos responsáveis pelo nascimento da Medicina 

Fetal (ISFER IN CUNHA, 1996). 

A Medicina Fetal veio para conhecer melhor o feto e foi introduzida como uma 

nova especialidade médica que trata o feto como paciente. Apesar de ser datada de 

muito tempo em outros países, ela foi introduzida no Brasil em 1980. Nessa década, 

os médicos das áreas da Ginecologia e Obstetrícia eram treinados no exterior, 

sendo a França e Inglaterra os países de escolha. No entanto, ela somente se 

estabelece no Brasil a partir de 2002. Esses profissionais são certificados pela 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASCO), 



ligada à Associação Médica Brasileira (AMB), tendo seu certificado válido por cinco 

anos, podendo ser renovável após nova avaliação. As instituições voltadas para a 

Medicina Fetal podem ser de serviços públicos, privados ou universitários. Quando o 

serviço de Medicina Fetal é bem estruturado, os procedimentos de diagnóstico são 

bem variados.  No entanto, o SUS não tem muitos centros de referência e uma boa 

parte da população fica desassistida, sem acesso às tecnologias ofertadas e aos 

serviços médicos prestados (RODRIGUES, 2010). 

 

 

4.1 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Inicialmente é importante ressaltar que malformação, deformação e defeito 

congênito são termos utilizados na genética clínica e a partir desses termos é que se 

identificam as sequências malformativas e as síndromes (GUERRA, 2006). No 

entanto, os ultrassonografistas utilizam o termo malformação quando localizam 

alguma alteração durante o exame no pré-natal, independente da etiologia. Por esse 

motivo, o termo em questão foi o escolhido para esta dissertação. 

No mundo inteiro, a cada ano, 7,6 milhões de crianças nascem com 

malformações congênitas e síndromes genéticas graves. Os países em 

desenvolvimento abarcam 95% dessas malformações e a prevalência mundial é 

estimada em 3% a 5% dos nascidos vivos (WHO, 1999). 

Machado (2012), em um levantamento na base de dados do DATASUS, 

capítulo XII do CID 10, pesquisou malformações congênitas e obteve os seguintes 

resultados: (1985 a 1987 – 5,4%), (1995 a 1997 – 9,7%) e (2005 a 2007 – 16,2%). 

Surpreendentemente, seguindo esse mesmo raciocínio, encontramos valores ainda 

maiores para os seguintes anos: (2008 a 2010 – 18,6%) – DATASUS 2013. 

Os estudos epidemiológicos são realizados para determinar com que 

frequência as anomalias são prevalentes nos natimortos e nos recém-nascidos. São 

observados os fatores de risco que tenham o significado etiológico através da 

monitorização da vigilância epidemiológica. A epidemiologia tem como grande aliado 

o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), programa do Ministério 

da Saúde que permite obter informações da gravidez, da mãe, do parto e do recém-

nascido. A “Declaração de Nascido Vivo” (DNV), ficha que alimenta esse sistema, 

entrou em circulação desde 1990, mas somente em 2000 passou a ser obrigatório o 



preenchimento do campo número 34 que contempla informações sobre as 

malformações congênitas (MELLO-JORGE et al., 1993).  

Ainda como forma de detecção precoce das malformações congênitas em 

fase gestacional, podemos contar com os exames ultrassonográficos. Embora essa 

ferramenta não tenha utilização rotineira na epidemiologia, de alguma forma 

contribui, pois ainda é um dos exames mais utilizados no pré-natal (MACHADO, 

2012). Contudo, Yeo et al. (2002), destacam que a ultrassonografia merece algumas 

considerações sobre a sua sensibilidade, pois apesar de ser bastante sensível para 

as anomalias maiores (75%), é pouco sensível para as menores (18%). Outra forma 

de se obter informações sobre as malformações congênitas são as necropsias 

perinatais daqueles que culminaram em óbito. As necropsias são realizadas quando 

os outros exames não conseguem evidenciar as malformações. Elas são de suma 

importância, tanto para o registro epidemiológico, como para auxiliar no 

aconselhamento genético (YEO et al., 2002). 

O Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas 

(ECLAMC) da América do Sul é um programa de pesquisa epidemiológica e clínica e 

utiliza como metodologia o caso-controle. As fichas que são preenchidas  

contemplam a descrição e o relato detalhado de todos os defeitos congênitos 

apresentados no nascimento (MACHADO, 2012). O ECLAMC alimenta um banco de 

dados com informações referentes às características reprodutivas da população 

latino-americana, com mais de quatro milhões de nascimentos e destes já foram 

computados mais de cinquenta fatores de risco para as malformações. O estudo 

abrange doze países latino-americano, distribuídos em quarenta cidades e cento e 

cinquenta unidades hospitalares. O Brasil participa desse estudo desde 1987 

através do Departamento de Genética da FIOCRUZ criado em 1985. O seu 

financiamento se dá através de agências (www.ioc.fiocruz.br/departamento_ 

genética). 

Assim como a epidemiologia, onde geralmente são observadas as flutuações 

de determinado agravo à saúde para que medidas necessárias possam ser 

aplicadas em tempo oportuno, no ECLAMC o processo é o mesmo. As frequências 

das malformações são observadas em determinado tempo e local. Por ano, são 

examinados cerca de 200 mil nascidos vivos nas diversas maternidades em que o 

programa está instituído e quando é detectada mais de uma malformação de um 

mesmo tipo, num dado período, de uma determinada área, são tomadas medidas 

http://www.ioc.fiocruz.br/departamento_


cabíveis para identificar a sua causa e instituir a sua prevenção, para que não 

ocorram novos casos (ECLAMC, 2012). 
No Rio de Janeiro foi evidenciada a taxa de mortalidade infantil (GRÁFICO 1) 

e a taxa de variação de mortalidade (GRÁFICO 2) para os anos de 2000 a 2004. Os 

dados foram coletados na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: 

Sistema de Informações sobre mortalidade (SIM) e Sistemas de Informações de 

Nascidos Vivos (SINASC). 

São observadas na figura 1 as afecções perinatais em primeiro lugar, a 

seguir, as malformações congênitas e, por último, as demais causas.  

 

 
FIGURA 1: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, 2000 - 2004 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Sistema de Informações sobre mortalidade 
(SIM) – BOMFIM, (2009). 
 

 Na figura 2, estão representadas tanto a mortalidade infantil quanto a variação 

da mortalidade no Rio de Janeiro em crianças menores de um ano de idade. 

Observa-se uma crescente variação para mais das taxas de mortalidade infantil das 

malformações congênitas. 

 

 



 
FIGURA 2: TAXA DE VARIAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO,2000 - 2004 
Fonte: Adaptado a partir dos dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, SIM e 
SINASC – BOMFIM, (2009).   
  

Os dados armazenados na figura 3 mostram a prevalência de crianças que 

nasceram com malformação congênita bem como os diferentes órgãos acometidos, 

no Município do Rio de Janeiro, ano 2004. 

FIGURA 3: PREVALÊNCIA DOS NASCIDOS VIVOS COM MALFORMAÇÃO 
CONGÊNITA PELO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS. MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, RJ, 2000 – 2004 
Fonte: SMS/RJ (GUERRA-JR, 2008). 

 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos nascidos vivos com malformação 

congênita no Município do Rio de Janeiro por prestador dos diferentes serviços de 

saúde. Nota-se que apesar de o número de nascidos vivos no Instituto Fernandes 

 

 

 



Figueira (IFF) ser o menor em número absoluto, quando comparado com os demais 

prestadores de serviço, ele é o maior em prevalência para malformados congênitas.  

 

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS COM MALFORMAÇÃO 
CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Tipo de prestador Total de nascidos 
vivos 

Prevalência das 
malformações 

congênitas 
Percentual 

Municipal 160.301 80,3 31,8 
Estadual 52.489 81,2 10,5 
Federal (excluindo IFF)  20.898 109,1 5,6 
IFF/FIOCRUZ 4.862 1.610,4 19,4 
Universitária 15.073 132,0 4,9 
Conveniada 36.572 12,0 1,1 
Filantrópica 49.833 12,8 1,6 
Militar 17.154 114,8 4,9 
Privada 130.073 62,7 20,2 
Fonte: (GUERRA-JR, 2008). 
 



4.2 ASPECTOS CONCEITUAIS DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS 
 

Smith (1998) descreve que todas as malformações congênitas são 

esclarecidas com base em um desvio da morfogênese. Esses desvios podem 

desencadear inúmeras malformações, desde os mais leves quase imperceptíveis, 

até os mais graves. Podem ser de ordem ambiental, genética ou multifatorial. Essas 

malformações ocasionam aborto precoce, nati e neomortalidade e são classificadas 

em cinco grandes grupos: malformações que são defeitos estruturais; deformação; 

disrupção; displasias e síndromes malformativas caracterizadas por apresentar 

inicialmente mais de um defeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS DOS 
DEFEITOS CONGÊNITOS ADAPTADA POR (SMITH, 1998; LEITE et al., 2002) 
 

Os termos empregados com maior frequência para abordar as malformações 

congênitas: 

Deformação: É caracterizada por apresentar um aspecto, posição ou forma anormal 

de um componente do corpo originado por forças mecânicas. Fatores extrínsecos ao 

feto resultam em uma morfogênese modificada, habitualmente do tipo modelador. É 

comum no segundo trimestre do desenvolvimento do feto aparecer malformação, 
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isso ocorre porque o feto é comprimido dentro do saco amniótico dentro do útero 

(NUSSBAUM; MCINNES; WILARD, 2007). 

Disrupção: Deformidade morfológica de um órgão como um todo ou uma parte dele, 

ou ainda regiões maiores que envolvem o corpo. Isso ocorre devido à interferência 

do tipo destrutivo durante o processo de desenvolvimento caracterizado como sendo 

normal. Esse processo pode ser originado por diversos fatores como: infeccioso, 

vascular, mecânico ou ainda por alguns agentes ambientais (GILBERT-BARNESS, 

2007). 

Sequência: Padrão de malformações múltiplas esclarecidas com embasamento em 

um exclusivo problema na morfogênese ocasionando uma série de deformações 

subsequentes (MOORE; PERSAUD, 2000). 

Displasia: Desordem na disposição de células e/ou tecido(s) que sucede em 

alteração funcional e/ou estrutural. As displasias nada mais são do que o processo e 

consequência de irregularidades da construção e desenvolvimento dos diversos 

tecidos embrionários de um indivíduo (MOORE; PERSAUD, 2000). 

Sabe-se pouco sobre a etiologia das anomalias congênitas. Schuler et al 

(2002) descrevem que as causas desconhecidas ficam em torno de 50 a 60%. As 

demais se distribuem em: 6 a 7% para as aberrações cromossômicas, de 7 a 8% 

para as que se relacionam com genes mutantes, de 7 a 10% para os fatores 

teratógenos e 20 a 25% para os de herança multifatorial. Como é exemplificado na 

figura nº 5 por (MOORE; PERSAUD, 2000). 

 
FIGURA 5: DISTRIBUIÇÃO DA ETIOLOGIA DAS MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS 
Fonte: Moore, Persaud, 2000. 

 

 



4.3 ASPECTOS DE NATUREZA SOCIAL DA GESTANTE PORTADORA DE FETOS 

COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS 

 

As terminologias utilizadas: malformação, aberração, deformação, defeito 

congênito, anomalia têm o mesmo significado, são sinônimos que expressam uma 

não conformação de uma parte do corpo.  

A Organização Pan-Americana de Saúde (1984) define malformação 

congênita como todo e qualquer defeito durante a construção de determinado órgão 

ou conjunto de órgãos desde que determine uma disfunção morfológica estrutural 

presente no momento do nascimento. Diversos fatores podem ocasionar as 

alterações do desenvolvimento embriológico, tais como: ambientais (biológico, físico 

e químico); genéticos (aberrações cromossomiais e mutações gênicas) ou ainda os 

mistos (MONTENEGRO; CASTILHA; LOPES, 1991). 

Em muitos casos as malformações congênitas nem sempre são aparentes 

nos recém-nascidos, podendo manifestar-se clinicamente mais tarde (NEWTON, 

1976).  

Goffman (1981) descreve que as aberrações do corpo estão condicionadas 

aos estigmas que mais marcam as pessoas. Chamam a atenção da sociedade 

porque são facilmente identificadas no meio social por possuírem algo não normal. 

O estigma social vivenciado por muitas crianças, que na infância não 

apresenta tanta repercussão para ela, por falta de entendimento, mas que na 

adolescência, faz com que essa condição genética seja tomada por inúmeros 

sentimentos tais como os descritos por Goffman (1981). Relatos de pacientes que 

vivenciam o “estigma social”4, é exemplificado através do texto extraído de Miss 

Lonelyhearts (Corações Solitários). 
“Querida Senhorita Lonelyhearts, tenho 16 anos e não sei como agir. 
Gostaria muito que a senhora me aconselhasse. Quando eu era criança não 
era muito ruim porque me acostumei com os meninos do quarteirão que 
caçoavam de mim, mas agora eu gostaria de ter namorados como as outras 
meninas e sair nas noites de sábado, mas nenhum rapaz sairá comigo 
porque nasci sem nariz – embora eu dance bem, tenha um tipo bonito e 
meu pai me compre lindas roupas. Passo o dia inteiro sentada, me olhando 
e chorando. Tenho um grande buraco no meio do meu rosto que amedronta 
as pessoas e a mim mesma, e não posso, portanto, culpar os rapazes por 
não quererem sair comigo. Minha mãe me ama muito, mas chora muito 
quando olha para mim. Que fiz eu para merecer um destino tão terrível? 
Mesmo que eu tivesse feito algumas coisas ruins, não as fiz antes de ter um 

                                                
4 Estigma é descrito por Goffman como um sinal ou uma marca que designa o portador como deteriorado e, 
portanto, menos valorizado do que as pessoas normais. 



ano de idade, e eu nasci assim. Perguntei a papai e ele disse que não sabe, 
mas que pode ser que eu tenha feito algo no outro mundo, antes de nascer, 
ou que eu esteja sendo punida pelos pecados dele. Não acredito nisto 
porque ele é um homem muito bom. Devo me suicidar? 
Sinceramente, desesperada” (WEST, 1962, p. 14). 

 

Essas diferenças geram sofrimento, é desejado um alento, busca-se a 

inclusão para pessoas ricas ou pobres. Busca-se o respeito, a transformação, dia 

após dia, e a justiça como forma de amparo para essas gestantes e para essas 

crianças (PERANZONI; FREITAS, 2000). 

Essas desigualdades sociais são constatadas nas diferentes massas 

populacionais. O Brasil é considerado referência mundial quando se trata de riqueza 

e pobreza. Uma seleção de grupo pequena fica para os ricos que normalmente têm 

a porta de entrada para qualquer sistema, seja de bens de consumo e/ou saúde, 

mas a maioria vivencia justamente o oposto (POCHMANN, 2004).   

Horovitz et al. (2006, p. 2599) ressaltam que “ao analisar o sistema político 

de saúde no país, é notada a insuficiência de resposta governamental às 

problemáticas das malformações congênitas no Brasil”. Os dados já estão 

disponíveis no sistema de informação DATASUS, mas é fundamental que a equipe 

do Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais e a população 

alvo, direcione estratégias para criar diretrizes específicas para esse fim. 

No contexto social essas gestantes têm amparo da lei que assegura em 

alguns casos o aborto. No Brasil, o Código Penal datado de 1940 previa a retirada 

do feto em caso de estupro ou ainda quando a mãe corria risco iminente de vida. Em 

2012 foi sancionada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a autorização para a 

retirada dos fetos anencéfalos. Neste caso, o aborto é realizado sem que se tenha 

punição, pois são considerados fetos incompatíveis com a vida. Em países da 

Europa e na América do Norte, é possível interromper a gestação de outras 

anomalias, se essa for decisão do casal (http://www.conjur.com.br/2012). 

http://www.conjur.com.br/2012).


4.4 ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE  

 

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (2012) descreve que o 

acesso à saúde tem com principal porta de entrada a rede básica de atenção. Ela 

garante o cuidado de forma integral e investe na continuidade do cuidado para os 

níveis de maior complexidade (nível secundário e nível terciário) utilizando a 

referência e contrarreferência sempre que necessário.  

Alguns estudos têm apresentado a dimensão geográfica no acesso aos 

serviços de saúde do SUS, no território brasileiro, onde o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH) evidencia claramente a desigualdade de acesso entre as 

diferentes áreas geográficas. Esses fatores são condicionados principalmente pela 

oferta de serviços de saúde, disponibilidade, volume e tipo de serviço oferecido, 

acomodação, distância do local de atendimento, condições socioeconômicas da 

população levando em conta o transporte, tempo de viagem, custo, aceitabilidade do 

usuário ao serviço e também a aceitação dos profissionais e dos serviços em 

oferecer assistência aos usuários (PINHEIRO; JUNIOR; MATTOS, 2008; 

GIOVANELL; FLEURY, 1996). 

Quando o assunto é acesso aos serviços de saúde, carece ter em conta 

uma visão mais abrangente por ser um dos elementos principais para qualquer 

sistema de saúde que pretenda ser universal. Em função disso ele tem que suportar 

uma dimensão econômica, relacionada entre a oferta e a demanda; uma visão 

técnica pautada no planejamento e organização da rede de serviço e principalmente 

uma visão política interligada à dimensão simbólica, que relaciona as 

representações sociais voltadas para a atenção e para o sistema de saúde 

(GIOVANELLA; FLEURY, 1996). 

Para tanto, o SUS enfrentou um grande desafio criando redes de referência, 

para atender o nível primário, secundário e terciário. O nível primário é a base que 

orienta o sistema e atende a toda a população; os níveis secundário e terciário, 

também chamados de média e alta complexidade, são caracterizados pela 

necessidade de que seu acesso seja referenciado por outros serviços de saúde 

(CONASS DOCUMENTA, 2009). 

Esses serviços de saúde são regulados por uma Central de Regulação para 

atender a demanda. O seu objetivo é organizar e garantir o acesso da população 

aos diferentes níveis assistenciais disponíveis. A meta principal da regulação é 



garantir o acesso de forma equânime, assegurar a integralidade da assistência e o 

ajuste da oferta de serviços conforme a necessidade do cidadão, de maneira 

ordenada, oportuna e racional. As estruturas de operacionalização incluem as 

seguintes unidades de trabalho: marcação de consultas e exames especializados, 

centrais de leitos, atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência, gestantes de 

alto risco entre outros (BRASIL, 2002).  

Mas quando se fala em acesso à saúde de gestantes com fetos 

malformados pouco se sabe. O Manual Técnico da Gestação de Alto Risco do 

Ministério da Saúde de 2010 relata de uma maneira geral outras patologias tais 

como: doenças crônicas, gestações múltiplas, infecções, gestantes com pouca 

idade, dentre outras que não se relacionam ao malformado.  

No entanto Horovitz et al. (2005) relatam que para viabilizar o acesso dessa 

população alvo aos serviços de saúde são necessárias ações governamentais para 

ofertar serviços assistenciais, visando a distribuição geográfica sistematizando as 

redes assistenciais regionalizadas e hierarquizadas como forma de atenção 

específica. 

Campos (2000) levantou que são de suma importância os inquéritos 

epidemiológicos porque possibilitam detectar possibilidades invisíveis não relatadas 

pelos usuários na ocasião em que procuram os diversos serviços de saúde. 

Segundo o autor, o serviço auxilia no processo de planejamento e promove o ajuste 

da oferta de serviço, visando detectar a prevalência dos problemas relacionados à 

saúde que são autorreferenciadas, para garantir o aporte dos recursos disponíveis. 

O planejamento em saúde, de que tanto se fala, carece de adequação funcional, 

acessibilidade, aceitabilidade, capacidade financeira, disponibilidade e 

principalmente interesse político (GIOVANELLA; FLEURY, 1996).  



A figura n° 6 aposta em representar o ciclo de atendimento que visa garantir 

o acesso aos sistemas de saúde e garantir a continuidade aos tratamentos 

especializados. 

                                       
FIGURA 6: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO FLUXO DE ATENDIMENTO 
Fonte: grifo nosso. 
         

 

4.5 DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES UTILIZADOS NA MEDICINA FETAL 
 

O diagnóstico inicial da malformação congênita se dá, em grande parte, 

através dos exames de ultrassom (US) e da ecografia. Essa tecnologia tornou-se 

indispensável na medicina fetal a partir de 1980. Atualmente, a realização da 

ultrassonografia para acompanhar as gestantes no pré-natal é mundialmente 

reconhecida como rotina indispensável para a gestante, sendo prescrito no início de 

cada trimestre (FONSECA; JUNQUEIRA-JR, 2005). 

A ultrassonografia (USG) é um exame complementar, inócuo, não invasivo e 

imprescindível no acompanhamento das gestações. Ele permite a exploração 

coerente do embrião e do feto, com possibilidade diagnóstica de até 95% dos casos 

de malformações congênitas, desde que o médico seja especialista em Medicina 

Fetal (ISFER; SANCHES;SAITO, 1996). 

Durante a realização do exame ultrassonográfico o médico procura estruturas 

corporais e tem como base as informações visuais que obtém. A decodificação 

dessas imagens é transcrita através de sombras acinzentadas que evidenciam 

diversos aspectos como: gravidez múltipla, sexo, idade gestacional, localização do 

feto, malformação congênita, dentre outros (CHAZAM, 2005).  
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No passar dos anos outros métodos diagnósticos mais sofisticados foram 

introduzidos para melhor evidenciar os diversos fatores que acometem o feto intra-

útero. Alguns são de suma importância, como a Ecocardiografia Fetal, que é 

utilizada para grupos de gestantes com alto risco de apresentar fetos com 

determinado tipo de cardiopatia; a Biópsia do Vilo Corial, que tem como finalidade 

rastrear algum tipo de aneuploidia fetal, permitindo também realizar estudos 

enzimáticos e moleculares; a Amniocentese, que realiza uma infinidade de estudos a 

partir do líquido amniótico como, por exemplo, dosagens de proteínas principalmente 

da alfa-fetoproteína, análises enzimáticas de DNA e cariótipo fetal; a Cordocentese é 

considerada uma técnica importantíssima, voltada para dois diagnósticos: a 

propedêutica e a terapêutica. A primeira estuda os genes, DNA, infecção fetal 

congênita, desordem hematológica, doenças metabólicas, deficiências imunológicas, 

doença hemolítica, dentre outras, sendo que a segunda permite instituir diversas 

terapias para o concepto em diferentes situações obstétricas através da via de 

acesso que é a circulação fetal (FONSECA; JUNQUEIRA-JUNIOR, 2005). 

Horovitz et al. (2006) enfatizam também a importância dos testes 

citogenéticos como complemento do diagnóstico e Machado (2012) relata ainda  a 

importância da necropsia, quando não se consegue um diagnóstico preciso da 

malformação fetal.  

Se a rotina do pré-natal for adequada é possível identificar precocemente 

inúmeras malformações, permitindo instituir de forma adequada a terapêutica do feto 

ainda in útero e preparar a equipe multidisciplinar para atender ao neonato 

comprometido (FONSECA; JUNQUEIRA-JUNIOR, 2005). 

 
 



5 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

5.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo com abordagem quantitativa de natureza transversal, 

observacional por amostra não probabilística de conveniência, que contou com a 

participação de 140 gestantes com fetos malformados. Foram utilizados dados de 

entrevista de gestantes atendidas no Setor de Medicina Fetal do Instituto Fernandes 

Figueira que realiza exames confirmatórios para malformação congênita.  

O período da pesquisa foi compreendido entre os meses de setembro a 

novembro de 2013. As entrevistas foram realizadas exclusivamente pela própria 

pesquisadora e foram considerados os aspectos emocionais da gestante. 

 

 

5.2 CAMPO DE ESTUDO  

 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Nacional da Mulher, Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira (IFF) fundado em 1924, por entender que esta 

unidade realiza desde as consultas pré-natais até o parto de alto risco. A escolha do 

IFF se deu principalmente por ser uma unidade que atende as gestantes com 

malformação congênita. Sua clientela é oriunda da rede pública, rede privada ou 

filantrópica. O setor de Medicina Fetal teve espaço próprio, com equipamentos e 

equipe multiprofissional capacitada para conduzir os casos de risco fetal, somente 

no ano de 2001.  

Seu perfil volta-se à pesquisa, ensino, assistência, desenvolvimento 

tecnológico e extensão com qualidade no âmbito hospitalar. 

Ao longo desses anos o IFF foi reconhecido pelo seu trabalho recebendo 

alguns títulos: “Prêmio da Organização Pan-americana de Saúde, pela iniciativa para 

o Desenvolvimento Humano no Hemisfério Sul; Prêmio Sérgio Arouca de Saúde e 

Cidadania para o Banco de Leite Humano (BLH) e o Prêmio Leila Diniz – Pré-natal e 

Parto Seguros e Saudáveis”. Foi reconhecido também como Instituição referência 

pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, pelos trabalhos que 

desenvolve tanto na Atenção à Saúde como no Ensino.  



 

Apesar de o IFF não atender emergência, as gestantes provenientes das 

diferentes localidades nunca deixaram de ser assistidas. O acesso dessas gestantes 

está garantido por ser uma instituição diferenciada que atende os três níveis de 

complexidade (primária, secundária e terciária). A forma de admissão se dá através 

do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), principalmente para pacientes de outros 

municípios. Para ser admitido na Medicina Fetal basta o encaminhamento médico ou 

laudo de exames que justifique a malformação congênita, e como todo serviço 

agendado, tem um limite de marcação diário, e a média de espera para o 

atendimento oscila de acordo com a demanda. 

Há bem pouco tempo, o IFF foi designado para participar da coordenação do 

Projeto da Rede Cegonha, junto com a Política Nacional de Humanização (PNH). O 

projeto da Rede Cegonha tem a proposta de ampliar o acesso, aumentar a 

qualidade do pré-natal e do acolhimento e com isso aprimorar as políticas públicas 

voltadas para as gestantes (www.iff.fiocruz.br/institucional, 2013) 

 

 

5.3 GRUPOS DE ESTUDO 

 

A amostra foi composta por gestantes atendidas no Setor de Medicina Fetal 

que tiveram indicação clínica para confirmação diagnóstica de malformação 

congênita.  

 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídas no estudo as gestantes, independentemente de idade, cor, 

raça, credo, escolaridade e condição de saúde, atendidas no Setor de Medicina 

Fetal do IFF para realizar o exame ultrassonográfico confirmatório para malformação 

congênita. Participaram do estudo somente aquelas que consentiram a pesquisa 

após ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

http://www.iff.fiocruz.br/institucional,


Foram excluídas do presente estudo as gestantes com diagnóstico 

ultrassonográfico negativo para malformações congênitas. As gestantes com 

resultados inconclusivos para malformação congênita foram consideradas como 

perdas.  

 

 

5.6 INSTRUMENTO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados primários foram obtidos através de um questionário estruturado e 

individual. O instrumento de pesquisa que foi utilizado na presente investigação foi 

baseado em perguntas fechadas visando retratar a peregrinação das mães com 

fetos malformados. Foi realizado um estudo piloto com algumas gestantes, para se 

verificar a clareza e a conformidade das perguntas do questionário a ser utilizado.  

 

 

5.7 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Algumas perguntas fizeram parte do escopo deste estudo com intuito de 

verificar a condição socioeconômica das gestantes, o local de moradia, as unidades 

de saúde pelas quais passaram, o meio de transporte utilizado, o período do 

diagnóstico da malformação congênita, o encaminhamento da gestante para a 

unidade referência e a prevalência das malformações congênitas encontradas. 

O instrumento de coleta de dados foi composto de quatro blocos de 

perguntas:  

 

Bloco 1: Aspectos pessoais, sociodemográficos;  

Bloco 2: Dados referentes à gestante e ao acesso ao sistema de saúde;  

Bloco 3: Dados referentes ao diagnóstico; 

Bloco 4: Dados referentes à expressão das gestantes. 

 

 

 ASPECTOS PESSOAIS, SOCIODEMOGRÁFICOS 



Data da entrevista; iniciais da gestante; idade; município e bairro em que 

mora; etnia; se trabalha; profissão; rendimento médio familiar; escolaridade; se tem 

companheiro. 

 DADOS REFERENTES À GESTANTE E AO ACESSO AO SISTEMA DE 

SAÚDE  

Em que trimestre iniciou o pré-natal; em que trimestre acusou a malformação; 

em que trimestre ingressou na medicina fetal; qual unidade de saúde procurou; 

ainda está sendo acompanhada por essa unidade de saúde; com quantos meses de 

gravidez está agora; tem outros filhos; quem encaminhou para o IFF; quantas 

unidades de saúde que percorreu antes de chegar ao IFF; qual o transporte utilizado 

para chegar ao IFF; ao todo quantas conduções pega para chegar ao IFF. 

 DIAGNÓSTICO  

Quem pediu o primeiro exame de ultrassom; se foi pedido pelo médico; qual 

foi a forma de pagar o ultrassom; quantos exames de ultrassom realizou antes de 

chegar ao IFF; diagnóstico da Medicina Fetal. 

 EXPRESSÃO DAS GESTANTES  

A - Como é o comportamento de seu parceiro neste momento? 

Compreensivo, cuidadoso, presente; 

Afastado, distante, calado; 

Irritado, nervoso, sem paciência.   

B – A possibilidade de a  gestante expressar algo mais. 

As respostas abertas foram agrupadas por similaridades e prevalência de 

resposta.  

 

 

5.8 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram tabulados em uma planilha, utilizando como ferramenta o 

programa Microsoft Excel 2007 e o programa Epi Info 7.0. A seguir foram 

analisados, visando obter números absolutos, percentuais e proporções com seus 

respectivos intervalos de confiança. Com o intuito de facilitar o entendimento, os 

resultados serão expostos em gráficos e tabelas.  

A análise nos permitiu avaliar o caminho que essas gestantes percorrem em 

busca do diagnóstico e do cuidado no pré-natal. 



 

 

5.9 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Todas as gestantes que participaram do estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A abordagem no momento da entrevista levou 

em conta a fragilidade emocional da entrevistada. Os dados do presente estudo 

serão devidamente protegidos, visando evitar a exposição dos sujeitos. A pesquisa 

foi realizada conforme os princípios éticos de respeito pela pessoa, beneficência e 

justiça, seguindo as diretrizes e normas da resolução n° 466/12 do Ministério da 

Saúde do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional da Mulher, 

Criança e Adolescente Fernandes Figueira/FIOCRUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS  

 

Os dados do presente estudo constam de 140 entrevistas de gestantes 

portadoras de malformações congênitas, que buscaram confirmação diagnóstica no 



Setor de Medicina Fetal do Instituto Nacional da Mulher, Criança e Adolescente 

Fernandes Figueira/FIOCRUZ localizado no Rio de Janeiro, no período de setembro 

a novembro de 2013. Foram consideradas as variáveis que envolvem aspectos 

pessoais, sociodemográficos, e a história pregressa do acesso dessas gestantes ao 

Sistema Público de Saúde. 

O perfil sociodemográfico da população revelou idade das gestantes variando 

de 14 a 44 anos, média de 26 ± 7,1 anos, sendo uma parcela significativa da 

amostra (17,1%) formada por adolescentes. As demais características são típicas de 

pacientes usuárias do SUS, predominando as seguintes categorias, a saber: maioria 

de cor parda (51,4%); que relata viver com companheiro (90,0%); ter ensino médio 

concluído ou parcialmente concluído (60,0%); não ter atividade laboral remunerada 

(61,4%); ter rendimento familiar até dois salários mínimos (60,7%) (TABELA 2).  

 

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES COM FETOS MALFORMADOS 
SEGUNDO CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

Variáveis sociodemográficas Frequência (n) Relativo (%) IC (95%) 
Condição etária     
12 a 18 anos 24 17,1 11,3-24,4 
19 a 30 anos 73 52,1 43,5-60,7 
31 a 44 anos 43 30,7 23,2-39,1 
Situação marital    
Com companheiro 126 90,0 83,8-94,4 
Sem companheiro 14 10,0 5,6-16,2 
Cor     
Negra 31 22,1 15,6-29,9 
Parda 72 51,4 42,8-60,0 
Branca 35 25,0 18,1-33,0 
Amarela 2 1,4 0,2-5,1 
Escolaridade    
Analfabeta 14 10,0 5,6-16,2 
Ensino fundamental 36 25.7 18,7-33,8 
Ensino médio 84 60,0 51,4-68,2 
Ensino Superior 6 4,3 1,6-9,1 
Atividade laborativa    
No lar 86 61,4 52,8-69,5 
Fora do lar 54 38,6 30,5-47,2 
Rendimento familiar    
Até 2 salários mínimos 85 60,7 52,1-68,9 
Mais de 2 até 5 salários  44 31,4 23,9-39,8 
Mais de 5 salários 6 4,3 1,6-9,1 
Sem remuneração 5 3,6 1,2-8,1 
    

 



6.1 ASPECTOS RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO DA MALFORMAÇÃO 

CONGÊNITA DURANTE O PRÉ NATAL NA PRIMEIRA UNIDADE DE SAÚDE 

PROCURADA E NA MEDICINA FETAL DO IFF 

 

 Os dados apresentados na Tabela 3 revelam aspectos relacionados ao 

diagnóstico das gestantes com fetos malformados, apresentando metade 

primigestas e a outra metade com dois ou mais filhos O primeiro ultrassom foi 

solicitado por médico na sua grande maioria (72,9%), sendo que um número 

expressivo de gestantes iniciou o pré-natal no primeiro trimestre (90,7%) e apenas 

uma minoria no segundo trimestre (9,3%). Não foi relatado caso que tivesse iniciado 

o pré-natal no terceiro trimestre. Mais da metade (70,7%) assinalou que tinha 

ultrassom compatível com malformação congênita durante o segundo trimestre, no 

entanto o que chama a atenção é que 54,3% ingressaram na medicina fetal somente 

no terceiro trimestre, depois de ter realizado de três a cinco exames (52,1%) e ter 

que custear os exames de ultrassom (85,0%) com recursos próprios.  

 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS, SEGUNDO A PARIDADE, 
CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ E DIAGNÓSTICO 

Dados da gestação Absoluto (n) Relativo (%) IC (95%) 
Paridade    
Primípara 70 50,0 41,4-58,6 
Secundípara 38 27,1 20,0-35,3 
Multípara 32 22.9 16,2-30,7 
O primeiro exame ultrassonográfico foi pedido pelo 
médico?     

Sim 102 72,9 64,7-80,0 
Não 38 27,1 20,0-35,3 
Trimestre que iniciou Pré-Natal     
1º Trimestre 127 90,7 84,6-95,0 
2º Trimestre 13 9,3 5,0-15,4 
Trimestre que acusou a malformação congênita    
Primeiro trimestre 41 29,3 21,9-37,6 
Segundo trimestre 99 70,7 62,4-78,1 
Trimestre que ingressou na Medicina Fetal    
1º Trimestre 7 5,0 2,0-10,0 
2º Trimestre 57 40,7 32,5-49,3 
3º Trimestre 76 54,3 45,7-62,7 
N° de exames ultrassonográficos realizados antes 
de chegar à Medicina Fetal    

De 0 a 2  53 37,9 29,8-46,4 
De 3 a 5  73 52,1 43,5-60,7 
De 6 a 8  14 10,0 5,6-16,2 
Recurso utilizado para realizar o US.    
SUS  21 15,0 9,5-22,0 
Particular 119 85,0 78,0-90,5 
    

 



A Tabela 4 apresenta informações relativas aos tipos de malformações 

congênitas, diagnosticadas no hospital de referência Os dados revelam que as 

malformações mais prevalentes foram as do sistema nervoso central (33,6%), 

seguidas do aparelho digestivo (14,3%), aparelho urinário (9,3%), aparelho 

circulatório (4,3%), sistema osteomuscular (2,8%), aparelho respiratório (0,7%) e 

anomalias cromossômicas (malformações múltiplas e anomalias não especificadas) 

(35,0%). 

 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES SEGUNDO TIPO DE 
MALFORMAÇÕES – IFF- set. a nov. 2013 

Órgãos mais acometidos Absoluto (n) Relativo (%) 
Sistema Nervoso Central 47 33,6 
Aparelho Digestivo 20 14,3 
Aparelho Urinário 13 9,3 
Aparelho Circulatório 6 4,3 
Sistema Osteomuscular 4 2,8 
Aparelho Respiratório 1 0,7 
Anomalias Cromossômicas  49 35,0 
Total 140 100 

 

6.2 ASPECTOS SOBRE O LOCAL DE RESIDÊNCIA E A BUSCA DO CUIDADO 

DAS GESTANTES COM MALFORMAÇÃO CONGÊNITA 

 

Ao analisarmos a distância percorrida pelas gestantes portadoras de fetos 

malformados em busca da confirmação diagnóstica, observamos que essas mães 

percorrem caminhos laboriosos para chegar ao IFF. O presente estudo exibe a 

dimensão do problema vivenciado por essas gestantes, uma vez que a maioria tem 

o seu local de residência nos mais longínquos bairros do Rio de Janeiro e nos 

diferentes municípios que compõem esse Estado. Observou-se que a maioria da 

amostra era oriunda das Regiões Metropolitana I (80%) e II (13,6%), com 

representantes das demais regiões em menor proporção. Não tivemos 

representatividade das Regiões Centro Sul e Norte (TABELA 5). Quanto aos bairros 

do município do Rio de Janeiro, constatamos que houve uma distribuição quase 

uniforme entre eles, sem deixar de reiterar as distâncias apreciáveis até chegar ao 

centro de referência (FIGURA 7).            



TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DAS GESTANTES COM 
MALFORMAÇÃO FETAL, SEGUNDO REGIÕES. 

Regiões Absoluto (n) Relativo (%) 

Região Metropolitana I 112 80,0 
Região Metropolitana II 19 13,6 
Região da Baixada Litorânea 3 2,15 
Região Serrana 3 2,15 
Região da Baía de Ilha Grande 1 0,7 
Região Médio Paraíba 1 0,7 
Região Noroeste 1 0,7 
Total 140 100,0 

 

 
 
FIGURA 7: MAPA DE FLUXO DAS GESTANTES COM MALFORMAÇÃO FETAL 
CONGÊNITA DOS DIFERENTES BAIRROS DO RIO DE JANEIRO 
Fonte: http://mapasblog.blogspot.com.br/, 2014. 

 
 

http://mapasblog.blogspot.com.br/,


No que concerne as alternativas de transporte durante a busca por cuidado 

das gestantes portadoras de anomalia fetal, os dados evidenciaram que a maioria 

utiliza ônibus para chegar à unidade 65,0%; seguido de carro próprio 14,0%; carro 

da prefeitura 9,0%; ambulância 4,0%; carro de terceiros 4,0% e outros 4,0% 

(FIGURA 8). 

 
 
FIGURA 8: DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS CONFORME AS OPÇÕES DE 
TRANSPORTE UTILIZADO NA BUSCA POR CUIDADO PARA CHEGAR À 
UNIDADE     REFERÊNCIA 

 

A avaliação do número de transportes utilizados até a chegada à unidade de 

referência, dá a dimensão do esforço físico desempenhado por essas gestantes. 

São poucas as que utilizam apenas um  transporte  (37%), a maioria utiliza de dois a 

três transportes ( 63%).  (Figura 9). 

 
 
FIGURA 9: DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE TRANSPORTES UTILIZADOS 
PELAS GESTANTES PARA CHEGAR AO IFF 
 

A busca por atendimento especializado revelou que mais da metade das 

gestantes portadoras de fetos malformados (62,1%) teve como primeiro atendimento 



a atenção básica, sendo que apenas 32,1% continuaram sendo acompanhadas pela 

unidade de origem. Quanto à referência, pouco mais da metade das gestantes 

(59,3%) foi encaminhada para o Setor de Medicina Fetal do IFF pelo seu médico. 

(TABELA 6). 

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS, SEGUNDO DADOS DA BUSCA 
POR CUIDADO. 

Variáveis da busca por cuidado no início da gestação Absoluto (n) Relativo (%) IC (95%) 

Primeira unidade de saúde procurada     
Atenção Básica 87 62,1 53,6-70,2 
Atenção Terciária 17 12,1 7,2-18,7 
Rede Privada 31 22,1 15,6-29,9 
Outros 5 3,6 1,2-8,1 

Continua na unidade de origem    
Sim 45 32,1 24,5-40,6 
Não 95 67,9 59,4-75,5 
Encaminhamento    

Por seu médico  83 59,3 50,7-67,5 
Por outros profissionais 57 40,7 32,5-49,3 

 

Os dados da busca por cuidado das gestantes com fetos malformados 

mostrou que 56,4% passaram por pelo menos duas ou mais unidades de 

atendimento antes do efetivo diagnóstico na unidade referência (FIGURA 10).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10: DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS SEGUNDO O NÚMERO DE 
UNIDADES PERCORRIDAS ANTES DE CHEGAR À UNIDADE REFERÊNCIA 
PARA CONFIRMAÇÃO DA MALFORMAÇÃO CONGÊNITA 

 

 

 



No decorrer das entrevistas foi solicitado que as gestantes opinassem sobre o 

comportamento de seus parceiros frente ao conhecimento do diagnóstico e dos 

futuros desdobramentos. Foi permitido que a gestante optasse por mais de uma 

categoria, sendo as respostas agrupadas em três blocos (FIGURA 11).     

 
 
FIGURA 11: CATEGORIAS SELECIONADAS PELAS GESTANTES FRENTE AO 
SENTIMENTO DO CÔNJUGE RELATADO PELA GESTANTE 

 

As experiências do casal frente à notícia do ultrassom confirmatório de 

malformação fetal desvelam reações emocionais de medo, tristeza, insegurança, 

culpa e sentimento de perda, condições desencadeando imenso sofrimento. Ao final 

da entrevista com a gestante com fetos malformados, foi dada a oportunidade para 

que elas se expressassem livremente. Um percentual expressivo de gestantes 

(67,1%) não quis se manifestar naquele momento, guardando para si o mais 

profundo sentimento projetado em seu semblante pelo luto do filho imaginário. As 

demais gestantes expressaram suas manifestações de acordo com a Tabela 7.  

 

TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO DAS CONSIDERAÇÕES PONTUADAS PELAS 
GESTANTES NO FINAL DA ENTREVISTA 

Expressão das gestantes Absoluto (n) Relativo (%) 

Não houve manifestação da paciente 94 67,1 

Manifestação das gestantes 46 32,9 
   
Total 140 100,0 
   
Das 46 gestantes que se manifestaram temos:   
   
Apresenta depressão, ansiedade, necessita de um psicólogo e melhor 
orientação dos profissionais de saúde. 28 20,0 

Quais os meus direitos jurídicos para tirar o bebê. 18 12,9 
Total 46 32,9 

Compreensivo, Cuidadoso, 
Presente. 

Afastado, Distante, 
Calado. 

Irritado, Nervoso, Sem 
Paciência 



7 DISCUSSÃO  

  

No contexto atual as malformações congênitas assumem um papel de grande 

relevância para a saúde pública por apresentar altas taxas de morbi-mortalidade 

infantil (HOROVITZ; LIARENA; MATTOS 2005). No Brasil representa 11,2% dos 

óbitos (VICTORA; BARROS, 2001) e a faixa etária mais acometida por esses óbitos 

são as crianças menores de um ano de idade (AMORIM; VILELA; SANTOS, 2006).  

A criança que nasce com uma malformação congênita torna-se frágil diante 

do nosso modelo social e recebe o rótulo de deficiente; são crianças estigmatizadas 

pela sociedade. Esses fatores, estigma, pobreza e deficiência estão intimamente 

relacionados e restringem o acesso à saúde e à educação. De acordo com a 

Assembleia Mundial de Saúde da OMS, em maio de 2005, 80% das pessoas 

deficientes vivem com baixa renda, sem recursos para arcar com as despesas de 

transporte, limitando a sua ida ao médico, pelo simples fato de que a assistência 

especializada encontra-se longe da sua residência (ELIAS; MONTEIRO; CHAVES, 

2008). 

No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional da Criança Mulher e Adolescente - 

IFF/FIOCRUZ está entre os hospitais mais procurados para atender os casos de 

crianças com malformação congênita, sendo o único no município que atende pelo 

SUS. Para evidenciar o acesso à saúde das mães com malformação congênita, o 

presente estudo retratou a trajetória pregressa dessa gestante, e como todo estudo 

que envolve as condições de saúde de uma população, os dados socio-

demográficos são de extrema importância porque são capazes de medir a condição 

de vida e de trabalho da população estudada.   

A grande maioria (80%) das gestantes portadoras de fetos com malformação 

congênita do presente estudo é oriunda da Região Metropolitana I, tendo como porta 

de entrada para o primeiro atendimento a atenção básica (62,1%). No entanto,  

somente 32,1% continuavam sendo acompanhadas por essa unidade. Um número 

significativo de gestantes com fetos malformados (85%) utilizou recurso próprio para 

realizar o ultrassom, apesar de o rendimento familiar ser de dois salários mínimos 

em 60,7% dos casos. A variação de idade ficou entre 14 a 44 anos, sendo que 

menos da metade (38,6%) exercia atividade laboral remunerada, tinham ensino 

fundamental ou médio concluído ou não (85,7%), com um percentual de analfabetos 

de (10%).  



Ribeiro et al (2006) analisaram o perfil sociodemográfico de pacientes 

usuárias do SUS. As características predominantes foram de mulheres com baixa 

escolaridade, não tinham plano de saúde e apresentavam escolaridade baixa. 

Ramos, Carvalho e Zugaib (2006) entrevistaram 355 gestantes com 

resultados ultrassonográficos de malformação maior. A maioria das gestantes 

encontrava-se na faixa etária entre 14 a 48 anos, e quanto à escolaridade 99,1% 

eram alfabetizadas e a média de renda mensal familiar detectada foi de 71,9% com 

variação de 1 a 5 salários mínimos e 43% da sua amostra exercia ocupação 

remunerada. 

Rodrigues, Domingues e Nascimento (2011) identificaram o perfil 

sociodemográfico das 449 puérperas usuárias do SUS em Salvador-BA. A faixa 

etária era de gestantes entre 19 e mais de 35 anos, sem atividade laboral (55,7%) e 

a maioria (79,1%) recebia até dois salários mínimos. 

O resumo dos Indicadores Sociais do IBGE, apresentado pela Política 

Nacional de Integração à Saúde da Mulher (2011), retrata que a maioria a população 

feminina concentra-se nas classes mais pobres e que 71,3% das mulheres que 

exercem atividade laboral ganham no máximo dois salários mínimos. 

O perfil sociodemográfico encontrado nas mulheres usuárias do SUS, sendo 

ele de nível nacional, regional ou municipal, assemelha-se entre si. A vulnerabilidade 

propicia a morbidade e mortalidade materna principalmente quando existe maior 

restrição ao serviço de saúde. (RODRIGUES; DOMINGUES e NASCIMENTO, 

2011). 

           Destaca-se também em nosso estudo a descontinuidade do cuidado pela 

atenção básica, Isso é bem delineado através do trabalho qualitativo realizado por 

Azevedo e Costa (2010) que descrevem a estreita porta de entrada para o Sistema 

de Saúde e ressaltam os maiores problemas vivenciado pelos profissionais de 

saúde: precário sistema de referência e contrarreferência; atraso dos exames 

laboratoriais; número excessivo de família cadastrada; custeio com medicamentos, 

dificuldade de agendar consultas nos outros níveis de atenção. Os autores 

apresentam também os problemas vivenciados pelos usuários do sistema como:  

dificuldade de marcar consulta, demora no atendimento do médico após consulta 

marcada, número reduzido de cotas para os especialistas, insuficiência de 

profissionais e de medicamentos. Descrevem ainda que esses fatores influenciam 

diretamente para a evasão da população local. 



Ainda relacionado ao local de moradia o estudo de Serra e Rodrigues (2010), 

também corrobora com este estudo. Ele avalia a referência e contrarreferência de 

dois municípios da Região Metropolitana I, e descreve que os fatores que obstruem 

o acesso dos pacientes às consultas e aos exames especializados, principalmente 

os radiodiagnósticos são: pouca oferta de exames e consulta; ausência ou 

precariedade da contrarreferência; má coordenação das atividades de regulação; 

pouco uso de protocolos clínicos utilizados para realizar o encaminhamento; sistema 

precário de comunicação e informação; muita influência política voltada para os 

gestores das unidades e variedade das grades do serviço ofertado. 

Travassos, Oliveira e Viacay (2006) destacam que o modelo de acesso aos 

serviços de saúde dentro do País está intimamente influenciado não só pela 

condição socioeconômica das pessoas como também pelo lugar da residência. 

Sabe-se que quanto maior o percurso a ser percorrido por essa gestante, mais 

dificultado é o acesso aos serviços de saúde, restringindo a adequação entre os 

serviços oferecidos e as necessidades dos pacientes, especialmente quando se 

trata de pacientes que necessitam de cuidados especiais, sobretudo gestantes com 

fetos malformados. Quanto maior a complexidade despendida ao atendimento a 

essas gestantes, como exemplo, UTI materna e UTI neonatal, torna-se mais difícil o 

processo de internação nas instituições que detém perfil compatível para essa 

clientela (SABROZA et al., 2004; LEAL et al., 2004).  

Apesar deste trabalho não ter nenhuma intenção de avaliar aspectos raciais, 

principalmente pela miscigenação, não podemos deixar de reforçar que é persistente 

a condição desfavorável das mulheres com cor de pele escura (parda ou negra). 

Vale ressaltar que essa variável foi obtida através da autodeclaração e segundo os 

valores encontrados em nosso estudo prevaleceram as de pele parda (51,4%), 

seguida pelas de pele branca (25%), negra (22,1%) e amarela (1,4%).  

 Um dos problemas evidenciados no Brasil são os mapas de pobreza. Se 

classificarmos por etnia, as de pele escura ocupam posições pouco favorecidas e 

mal remuneradas por apresentarem níveis baixos de instrução, por residirem em 

áreas com infraestrutura baixa, que não têm muita opção para os serviços de saúde. 

São pessoas que vivenciam a discriminação socioeconômica, a marginalidade, a 

exclusão e que são as mais vulneráveis aos agravos da saúde (CUNHA 2003). 

No estudo de Ramos, Carvalho e Zugaib (2006) foram evidenciados valores 

similares aos da nossa pesquisa, sequenciados por 48,1% para parda, 35,5% para a 



branca e, por último, a negra (16,4%). Essa condição também foi verificada no 

trabalho de Barbosa (2010), com valores de 42,7% para as puérperas de cor parda e 

negra. 

Esses dados reforçam o trabalho de Rodrigues, Domingues e Nascimento 

(2011), visto que os dados epidemiológicos comprovam que as condições de vida e 

morte acometem principalmente a população negra, com condições 

socioeconômicas precárias. Rodrigues (2009) ressalta que, no Brasil, é fato que a 

grande maioria da população negra é apontada pelas desigualdades raciais e 

socioeconômicas, e as condições sociais precárias provocam maior 

morbimortalidade nessa população.  

Rodrigues, Domingues e Nascimento (2011) relatam ainda que esse círculo 

vicioso se perpetua dando lugar para a exclusão social, através do recorte racial.  

           Quanto ao acesso ao pré-natal, este estudo mostrou que 90,7% tiveram sua 

admissão no primeiro trimestre, dado bastante significativo em se tratando de saúde 

pública.  

O Ministério da Saúde estabelece seis ou mais consultas durante o pré-natal. 

No primeiro trimestre a gestante realiza exames laboratoriais, medidas essas que 

vão de encontro à promoção da saúde do feto e da gestante, possibilitando 

identificar riscos à saúde de ambos. Essas medidas fornecem assistência oportuna e 

adequada no pré-natal (BRASIL, 2000).  

A assistência à mulher no decorrer do ciclo gravídico-puerperal conduz ao 

preceito de integralidade. As necessidades durante o pré-natal na Atenção Básica 

precisam ser supridas na sua totalidade. Realizar exames complementares de 

diagnóstico que rastreiam patologias passíveis de intervenção no decorrer da 

gestação, cujo tratamento tem impacto favorável no prognóstico perinatal, é medida 

necessária para que os profissionais de saúde possam acionar o degrau acima da 

atenção. Esse fato não inviabiliza a necessidade de hospitalização, uma vez que a 

gestante no momento do parto necessitará de uma maternidade, ocasião em que a 

rede de assistência deverá ser acionada.  

No Rio de Janeiro a cobertura do pré-natal é ampla. Gama (2004) corrobora 

com os resultados da nossa pesquisa, quando afirma que em 1996 mais de 90% das 

gestantes munícipes utilizaram dessa assistência e que a maioria teve apoio de seu 

parceiro durante o pré-natal. 



Trabalhos realizados nos mostram que os problemas que afligem as 

gestantes não estão cingidos apenas à busca pelo diagnóstico de anomalia fetal de 

natureza diversa. 

Barbosa et al. (2003), analisando o processo da busca por cuidado obstétrico 

no Rio de Janeiro, verificaram que a falta de vagas nas primeiras maternidades 

procuradas foi a principal causa para a não admissão das gestantes.  

Menezes (2006) estimou em 33,5% o número de pacientes que procuraram 

atendimento em mais de uma maternidade antes da efetiva internação.  

A grávida ainda enfrenta uma verdadeira via crucis na luta por leito obstétrico, 

apesar da implantação em 2011 do Programa Cegonha Carioca que visa ampliar o 

acesso da gestante ao pré-natal e à maternidade. 

Como garantia de atenção integral à população o SUS deverá assegurar o 

acesso à saúde das mulheres/gestantes em todos os níveis.  Deverá atender os 

requisitos da descentralização, hierarquização e integridade, com vistas à promoção, 

proteção, assistência e recuperação.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2011) aponta 

para os seguintes elementos que devem ser levados em consideração como 

princípio da qualidade da atenção à mulher: 

  
- acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de 
assistência; 
 
- definição da estrutura e organização de rede assistencial, incluindo a 
formalização do sistema de referência e contrarreferência que possibilitem a 
continuidade das ações, a melhoria do grau de resolutividade dos 
problemas e o acompanhamento da clientela pelos profissionais de saúde 
da rede integrada; 
 
- captação precoce e busca ativa das usuárias; 
 
- disponibilidade de recursos tecnológicos e uso apropriado, de acordo com 
os critérios de evidência científica e segurança da usuária; 
 
- captação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 
envolvidos nas ações de saúde para uso de tecnologia adequada, 
acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas à usuária e à 
comunidade; 

 
- disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos; 
 
- acolhimento amigável em todos os níveis de assistência, buscando-se a 
orientação da clientela sobre os problemas apresentados e possíveis 
soluções, assegurando-lhe a participação nos processos de decisão em 
todos os momentos do atendimento e tratamento necessário; 
 



- disponibilidade de informações e orientação da clientela, familiares e da 
comunidade sobre a promoção de saúde, assim como os meios de 
prevenção e tratamento dos agravos a elas relacionados; 
 
- estabelecimento de mecanismo de avaliação continuada dos serviços e do 
desempenho dos profissionais de saúde, com participação da clientela; 
 
-estabelecimento de mecanismo de acompanhamento, controle e avaliação 
continuada das ações e serviços de saúde, com participação da usuária; 
 
-análise de indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento 
das ações, o impacto sobre os problemas tratados e a redefinição de 
estratégias ou ações que se fizerem necessárias ( p.60). 

 
 

No presente estudo foi assinalado que mais da metade das gestantes (70,7%) 

apresentaram no segundo trimestre alguma imagem ultrassonográfica compatível 

com malformação congênita. Entretanto o ingresso na Medicina Fetal ocorreu em 

54,3% das gestantes somente no terceiro trimestre, após terem passado por duas 

ou mais unidades de saúde (56,4%) e terem realizado de três a cinco (52,1%) 

exames ultrassonográficos, antes da efetiva confirmação diagnóstica no setor de 

Medicina Fetal do IFF.  

           O encaminhamento tardio dessa gestante ao setor de Medicina Fetal pode 

ser motivo suficiente para se trabalhar melhor o profissional da rede. Muito 

provavelmente os ultrassonografistas desconhecem o Fernandes Figueira como 

instituição que recebe gestantes com fetos malformados. O não esclarecimento do 

assunto à gestante em sua plenitude também é motivo de preocupação, visto que o 

fato de repetir os exames a tornam resistente em aceitar o diagnóstico do ultrassom, 

prejudicando sua chegada à instituição. 

Bonfim (2009) ressalta em seu estudo com gestantes portadoras de fetos com 

malformação congênita que: 
A facilidade de acesso ao exame de US, tanto do ponto de vista do seu 
custo financeiro, como por prescindir de um encaminhamento médico para 
sua realização, contribui para que a procura aconteça de forma 
desordenada, sem orientação e sem critério, banalizando uma ferramenta 
que faz parte da propedêutica fetal [...] e conclui que [...] perde-se a 
oportunidade de uma indicação precisa do exame de ultrassonografia, com 
os esclarecimentos necessários: o porquê de fazer o exame em cada fase 
gestacional, o que esperar das imagens, as limitações do mesmo e a 
possibilidade de detecção de alterações [...] (p. 30, 38). 
 

As anomalias congênitas mais frequentes na presente investigação foram as 

relacionadas ao sistema nervoso central, aparelho digestivo, aparelho urinário, além 

das malformações cromossômicas. Nesse sentido, a casuística exibe um viés, dado 



que o hospital de referência possui estrutura apropriada para cuidar dessas 

modalidades de agravo. 

Horovitz et al. (2006) descrevem que diante do problema dos diferentes tipos 

de deformidades, a magnitude dos problemas é acentuada. Sugerem que se 

estabeleça um plano a nível nacional de registros de doenças genéticas e 

malformações e que mais métodos de diagnóstico e rastreamento padronizados 

sejam elaborados, incluindo a capacitação de profissionais médicos e enfatizam:  
 

[...] apesar da íntima ligação da genética clínica com a atenção aos defeitos 
congênitos, menos de 30% da demanda vêm sendo absorvida pelos 
serviços do país. São problemas na atenção aos defeitos congênitos: 
dificuldade de acesso aos serviços da genética com concentração destes no 
Sul/ Sudeste e suporte laboratorial insuficiente. Para melhor abordagem aos 
defeitos congênitos, ações para o estabelecimento de políticas em genética 
clínica deveriam ser deflagradas, preferencialmente sob coordenação de 
grupo técnico, vinculado ao Ministério da Saúde, tendo como objetivo 
organizar rede clínica laboratorial, na especialidade. Ações visando a 
otimização de recursos e o aumento da cobertura deverão ser 
consideradas. Para suporte laboratorial são prementes arranjos visando o 
fluxo de exames e criação de mecanismos de financiamento. Ações 
complementares de prevenção e registro epidemiológico dos defeitos 
congênitos, educação médica e do usuário são recomendadas. Com tais 
propostas contempladas, será possível a estruturação de uma rede 
regionalizada, hierarquizada e funcional (p. 2608). 

 

Infelizmente, o Fernandes Figueira não suporta toda a demanda das 

gestantes com malformação congênita. Outros Fernandes Figueiras deveriam ser 

estruturados para atender as necessidades da população alvo e também mais 

investimentos em estudos epidemiológicos deveriam ser feitos a fim diminuir os 

valores de etiologias desconhecidas de malformações. 

Foi atribuído no presente estudo que as gestantes em busca do cuidado 

percorrem efetivamente trajetórias laboriosas, sendo metade delas oriundas dos 

mais longínquos bairros do Rio de Janeiro e a outra metade, de outras regiões que 

conferem uma distância ainda maior. A maioria (63%) utilizou dois ou mais 

transportes para sua locomoção, sendo que o ônibus (65%) foi o mais escolhido pela 

clientela.  

Barbosa (2010) elucida em sua tese, que a grande maioria das mulheres é 

obrigada a procurar mais de uma unidade de atendimento. Seu estudo contemplava 

502 puérperas, sendo que 423 passaram por duas unidades de saúde antes de 

serem internadas e a maioria (86,1%) era oriunda de bairros distantes tendo que 



percorrer distâncias que ficavam em torno de 45 minutos a 23,1 horas, pela busca 

de uma vaga.  

Menezes (2004) salienta que:   

 
[...] os achados referentes à peregrinação das gestantes demonstram a 
existência de mecanismos de gestão e regulação ainda precários, e que 
uma parcela importante das pacientes buscam atendimento em várias 
maternidades até conseguirem ser atendidas. Além disso, merece ser 
destacado que a maioria precisou lançar mão de seus próprios recursos, 
pois apenas 1/5 foi transportada de ambulância. A compreensão da 
diferença entre os conceitos de transferência e peregrinação anteparto é 
fundamental, sendo que na transferência a paciente é acolhida pelo serviço 
de saúde e transportada para receber assistência adequada. Na 
peregrinação, a paciente é dispensada para procurar atendimento em outro 
lugar o que leva muitas vezes à complicações clínicas, aumentando 
portanto o risco. A observação de que são longas as distâncias percorridas 
é pertinente (CAMPOS; CARVALHO, 2000), e vimos que as áreas mais 
pobres do município são as que apresentam maior peregrinação, reforçando 
os achados já existentes das desigualdades que o município do Rio de 
Janeiro apresenta na cobertura dos serviços de assistência ao parto 
(Gomes, 1995). Sabe-se que a distância e o atraso no tratamento são os 
principais fatores determinantes da mortalidade materna (MCCAW-BINNS et 
al., 2001), e que existe um risco adicional a ser considerado em pacientes 
residentes em regiões mais distantes dos serviços de saúde (ROBERTS et 
al., 2000). Até quando iremos insistir em manter estas diferenças? Segundo 
a Constituição Brasileira, saúde é um direito de todos e dever do Estado (p. 
48). 

 

Barata (2008) descreve que é necessário compreender a questão das 

diferenças em saúde, baseado no princípio da igualdade, levando em consideração 

as necessidades dos indivíduos e dos grupos sociais. A organização do território 

dar-se-á através da organização maciça dos grupos sociais em detrimento das 

diretrizes da política de saúde. Propostas específicas para grupos vulneráveis visam 

diminuir ou compensar as desigualdades sociais e ele complementa:  

 
“Portanto, assim como outros aspectos do modo de vida relacionados à 
esfera do consumo, o acesso e o uso de serviços de saúde tendem a refletir 
os níveis de desigualdade existentes na sociedade. A vulnerabilidade de 
indivíduos, grupos sociais ou populações a diferentes problemas de saúde 
pode ser analisada em três dimensões complementares, determinantes 
para a produção do processo saúde/doença em sua dimensão coletiva: 
vulnerabilidade individual relacionada a características demográficas e 
sociobiológicas dos indivíduos acometidos; vulnerabilidade social relativa às 
condições de inserção social dos indivíduos ou grupos sociais no processo 
produtivo e reprodutivo da sociedade; e vulnerabilidade programática, 
decorrente de características das políticas públicas e das respostas sociais 
aos problemas de saúde” (Barata 2008, p. 20). 

 



Sanches e Ciconelli (2012) traduzem disponibilidade de acesso como 

existência do serviço de saúde no local apropriado e no momento necessário. No 

entanto, Travassos e Martins 2004 (apud ANDERSON, 1995, p. 191) definem que: 

“Acesso é apresentado como elemento dos sistemas de saúde, dentre aqueles 

ligados à organização dos serviços, que se refere à entrada no serviço de saúde e à 

continuidade do tratamento…”. Neste contexto, as dimensões geográficas, 

econômicas, socioculturais e organizacionais devem ser consideradas.  
Melo et al. (2008, p. 809) concluem que: “A identificação de redes que 

conectam os serviços e a população por elas atendida sinaliza áreas com poucas 

opções, configurando pontos de estrangulamento, ou oportunidade de 

desconcentração e regionalizações alternativas”. 

O presente estudo evidenciou que a maioria das gestantes tinha companheiro 

(90%).  

Os resultados desta pesquisa corroboram com os dados dos estudos de 

Ramos, Carvalho e Zugaib (2006) e Rodrigues (2009). Os valores encontrados para 

cada um assemelham-se aos valores da pesquisa atual. No entanto, Machado 

(2010) apud Neder e Quayle (1996) observaram o oposto. Para eles foi constatado 

que existe uma enorme tendência voltada para a separação do casal, devido à 

introspecção e ao afastamento de um ou outro, frente ao "terceiro monstruoso". Isso 

denota um enfraquecimento no relacionamento conjugal, abalando a sua base, 

dando margem à inevitável separação.  

Ao contrário de Machado (2010), ao avaliar a proximidade do casal frente à 

anomalia congênita, constatou-se que há uma forte tendência para a aproximação 

do casal, no entanto, isso nem sempre está condicionado à melhoria do 

relacionamento conjugal. 

No decorrer das entrevistas foi solicitado às gestantes que opinassem sobre o 

comportamento de seus parceiros, visando investigar as questões centrais que 

repercutem quando o casal se depara com um diagnóstico de malformação 

congênita durante o pré-natal e foi observado que a sua grande maioria tem 

parceiros compreensivos, cuidadosos e presentes (83,4%). 

Machado (2010) em seu estudo qualitativo que aborda o diagnóstico pré-natal 

do casal ressalta que o companheirismo contribui para a estabilidade do casal e 

melhoria do relacionamento após a notícia da malformação. Relata ainda a 

importância da aceitação no contexto social dessas gestantes que carregam em seu 



ventre fetos com malformação congênita. Quando o casal se depara com uma 

gravidez não esperada existe uma grande possibilidade de a criança ser rejeitada e 

até mesmo motivar a doação. A união deles nesse momento é crucial, pois haverá 

mudanças em todo o "Status" social. A presença do novo ser define 

responsabilidades que podem ser desde a distribuição de afeto, aceitação da 

condição da malformação, espaço físico, bens e até mesmo a alimentação. A 

condição de aceitar e respeitar enquanto pais, as diferenças a eles impostas, são 

fatores primordiais para o seu crescimento psíquico e social. 

É importante ressaltar que na última questão aberta as respostas foram 

agrupadas por similaridade e a seguir arbitradas as prevalências, destacadas por:    

20% apresentavam ansiedade, depressão e referiam-se a uma melhor orientação e 

acompanhamento por profissional psicólogo e 12,9% estava preocupada em saber 

sobre os direitos jurídicos. Ressaltamos ainda que 67,1% das gestantes não 

quiseram se manifestar, provavelmente por guardar para si o mais profundo 

sentimento projetado em seu semblante pelo luto do filho imaginário. 

Quanto ao primeiro item, Gomes e Picinini (2010) destacam que o sofrimento 

materno é claro diante da malformação e destacam que é imprescindível o papel das 

repercussões maternas transmitidas para o bebê. Evidenciam o quanto são 

importantes as intervenções psicológicas, especialmente em se tratando de 

psicoterapia de pais e bebê como tratamento adequado para transformar as 

representações maternas. Ressaltam ainda que os profissionais da saúde não 

devem focar somente os aspectos funcionais e físicos, mas também os psíquicos. 

Consideram que palestras, grupos focais, esclarecimentos das informações 

pertinentes à malformação, possam ajudar pais e mães a conviverem com a atual 

situação que lhes foi imposta nesse momento. 

Vasconcelos e Petean (2009) avaliaram os escores das gestantes para 

depressão e ansiedade no seu estudo sobre as gestantes que tinham o seu 

concepto malformado. Os resultados finais sinalizaram a importância de priorizar, 

reconhecer e compreender a estratégia de enfrentamento vivenciada por essas 

gestantes durante o diagnóstico de malformação. Para os autores se faz necessário 

constituir programas de segmento psicológico, visando minimizar o sofrimento 

dessas mães, dando apoio necessário para a tomada de decisões.  

No entanto, não podemos deixar de considerar nesse momento o papel da 

atenção básica para essas gestantes. Informações precisas voltam-se 



principalmente para a promoção à saúde, prevenção e reabilitação. Essa ansiedade 

e depressão estão contidas em grande parte por desconhecimento por parte da 

gestante sobre o assunto em foco, visto que muitas recorrem a outras fontes de 

informação após receberem a notícia de que seu filho tem malformação congênita. 

As informações referentes à prevenção de fatores ambientais que desempenham 

uma influência parcial sobre as malformações congênitas são extremamente 

necessárias. Os agentes químicos (como cocaína, antibióticos, anticonvulsivante, 

cafeína, cigarro, ácido salicílico, talidomida dentre outros), os agentes biológicos 

(infecções por citomegalovírus, rubéola, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii e 

agentes físicos como radiação devem ser bem esclarecidos para a gestante na 

compreensão de que esses agentes são capazes de induzir a malformação 

congênita (MOORE e PERSAUD, 2000).  

O Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações (ECLAMC), 

também sugere algumas recomendações para gestações com baixo risco e 

recomenda que as mães tenham os seus filhos ainda jovens, enfatiza a vacinação 

contra rubéola meses antes de engravidar, o pré-natal e os exames a ele 

relacionados como garantia da saúde do bebê e da gestante, sugere evitar os 

medicamentos desnecessários, não fumar, não beber e se alimentar com frutas e 

verduras, verificar se o trabalho que exerce não produz risco à saúde do bebê e 

sempre que possível esclarecer as dúvidas com profissional médico qualificado para 

esse fim. 

Souza e Alves (2004) relatam que a orientação inadequada da malformação 

realizada pela equipe médica, colabora para aumentar o desespero materno. Os 

profissionais de saúde, na condição de líder e educador, são capazes de criar 

ambientes adequados para discutir todos os aspectos relacionados com essa 

temática no pré-natal. Sendo assim, o profissional preparado é capaz de esclarecer 

as dúvidas, entender as reações maternas, minimizar o impacto que uma notícia de 

malformação traz, e promover o processo de aceitação do bebê com malformação 

pela mãe e pela família. 

Carvalho et al. (2006) descrevem que a equipe de profissionais que atende 

essas gestantes precisa proporcionar espaço de comunicação, empatia, escuta e 

respeito. Quando isso não ocorre os pais tendem ao isolamento, afetando 

completamente o processo de cuidado. 



Quanto ao manifesto sobre os direitos jurídicos, Carvalho, Gonçalves e 

Carvalho (2013) levantaram essa problemática com seu foco principal nos 

anencéfalos que trazem uma condição de ser incompatível com a vida. Conclui que 

não há consenso jurídico internacional sobre os conceitos de morte e vida. As 

influências religiosas são as maiores barreiras encontradas. É importante a mulher 

opinar se vai ter ou não o bebê, pautada no princípio de liberdade de escolha, pois a 

retirada de um feto de dentro do ventre materno provoca sentimentos de dor e 

angustia. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente aprovou a 

interrupção da gravidez nos casos de anencefalia por constatar que esses fetos não 

possuem parte do sistema nervoso central e a estatística aponta para 100% dos 

óbitos na sua primeira semana depois do nascimento (CARVALHO; GONÇALVES; 

CARVALHO, 2013). 

No entanto, diante de todos esses problemas vivenciados por essas 

gestantes não podemos esquecer que o papel da mãe está intrínseco em cada 

mulher, a partir do momento em que se descobre grávida e naturalmente passa por 

processos de insegurança, temor, medo. Quando se depara com um filho 

malformado, os sentimentos de ambivalência afetiva, alteração de humor, 

passividade e introversão são observados com maior frequência. O filho perfeito à 

luz dos seus sonhos, aquilo que ela podia considerar continuidade do seu ser, passa 

por processo de luto, pois a notícia da malformação abala não só a mãe, mas 

também toda a família. Apesar dessa desilusão, muitas se posicionam como se 

aquilo fosse uma questão de provação, entregam na mão de Deus e, ao mesmo 

tempo, passam a gerir uma força interna inigualável que supera todas as barreiras, 

aceitando aquele pequeno ser que ainda está por vir, mesmo não sendo perfeito. 

Para essas mães, a busca por cuidado significa mais do que ter o filho em 

uma maternidade referência, para elas significa abrigo seguro, e a certeza de que 

seu filho terá algum tipo de chance de sobrevida. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados da presente pesquisa revelam um retrato das gestantes que 

procuram uma unidade de saúde para confirmação diagnóstica da malformação 

congênita. O hospital de escolha foi o Instituto Nacional da Mulher, Criança e 

Adolescente Fernandes Figueira (IFF). Em 2008 foi realizado um levantamento que   

assinalou que o IFF tinha a maior prevalência para malformações congênitas entre 

os nascidos vivos, apesar de ser o menor em número absoluto desses nascimentos, 

quando comparado com os demais prestadores de serviço. As gestantes portadoras 

de fetos com malformação congênita são encaminhadas para a medicina fetal, 

apesar de não existir portaria oficial que torne o IFF referência para malformado. 

Sua referência é informal, mesmo assim todas as gestantes que ali chegam são 

plenamente atendidas. 

O perfil das gestantes apresentado neste estudo revelou que a maioria era 

formada por mulheres adultas jovens, com um percentual significativo de 

adolescentes, de cor parda, com companheiro, rendimento familiar de até dois 

salários mínimos com escolaridade relatada entre o ensino fundamental e médio e 

que desempenham suas atividades laborativas no lar. A quase totalidade era 

oriunda da Região Metropolitana I, vindo em busca do atendimento dos mais 

longínquos bairros do Rio de Janeiro, tendo que utilizar duas ou mais conduções 

para chegar à unidade hospitalar. 

Percebe-se que essas gestantes procuram incansavelmente uma unidade de 

saúde para confirmação diagnóstica da malformação, mesmo tendo que percorrer 

longas distâncias. Percebe-se também que essa população não tem plano de saúde, 

ganha pouco e não tem suporte da rede para ir e vir, tendo que arcar com o custeio 

de mais de um transporte. Verificou-se que o Instituto Fernandes Figueira é o único 

que atualmente atende pelo SUS, no Rio de Janeiro, os casos de gestantes 

portadoras de fetos malformados e que também não existe política de rastreio para 

essa gestante com captação precoce, busca ativa e serviços com ações voltadas 

para práticas educativas e acolhimento humanizado. A maioria sofre com o descaso 

do profissional de saúde nas unidades em que passam e vivenciam exclusão social. 

Os registros na base de dados do DATASUS apontam a MC como segunda causa 

de óbitos em crianças menores de um ano de idade, representando 10% a 20% das 

internações hospitalares com o agravante de a sua maioria ser de longa 



permanência, notando-se escassez das políticas públicas para essas gestantes, pois 

não existem diretrizes específicas para esse fim. 

Do ponto de vista obstétrico, são mulheres que estavam experimentando o 

processo de parturição pela primeira vez; que realizaram o pré-natal com mais de 

seis consultas e que se submeteram a todos os exames necessários, incluindo o 

exame de imagem ultrassonográfica. Uma parcela considerada de gestantes 

realizou três ou mais exames ultrassonográficos, com o adendo de ter que custear 

os exames com recursos próprios, apesar da oferta da rede pública. Um percentual 

significativo da amostra é oriundo da Atenção Básica, que teve captação no primeiro 

trimestre de gravidez. No entanto, observou-se que somente uma pequena parcela 

permaneceu na Atenção Básica após o diagnóstico de malformação congênita na 

unidade terciária. Tal situação deve ser interpretada como falha no processo de 

trabalho do modelo de referência versus contrarreferência.  A atenção básica no 

Sistema de Saúde (SUS) tem como princípio a atenção à saúde integral da mulher 

com vistas à continuidade do cuidado e com práticas de ações de promoção, 

prevenção, reabilitação à saúde, independente de enfermidades maternas ou fetais. 

Acredita-se que se os profissionais de saúde forem mais qualificados, os prejuízos 

de natureza familiar, social e psíquica poderão ser minimizados.  

Desafortunadamente, apesar de a grande maioria ter realizado exame 

ultrassonográfico com menção de alguma anormalidade fetal ainda no segundo 

trimestre, a maioria somente ingressou na medicina fetal no terceiro; informação que 

expõe possível dificuldade de acesso ou de falta de informação por parte das 

gestantes.  

A despeito das frases expressadas pelas gestantes ao final da entrevista, 

pode-se notar que muitos questionamentos poderiam ser esclarecidos e amenizados 

através de ações dos profissionais de saúde da Atenção Básica. A informação como 

meio de promoção à saúde faz parte do segmento assistencial da Unidade Básica e 

o profissional de saúde que atua no Sistema Único de Saúde tem que estar 

preparado para receber gestantes portadoras de fetos com malformação congênita, 

referindo-a precocemente para atendimento na unidade terciária e, ao mesmo 

tempo, estimulando-a a permanecer na unidade básica com foco na assistência 

integral e melhoria da qualidade de vida.  

 

SUGESTÔES/ RECOMENDAÇÕES: 



 

 Oficializar o Instituto Nacional da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes 

Figueira como referência Nacional para gestantes com fetos malformados, e 

rediscutir quais seriam as outras unidades que poderiam se tornar aptas para dividir 

com ele o atendimento da demanda. 

  Sugerimos que o Setor de Medicina Fetal do IFF qualifique a assistência 

neonatal e obstétrica promovendo consultorias nos diferentes Estados e Municípios, 

no intuito de cadastrar novos polos de atenção à gestante com fetos malformados.  

 Recomendamos que o setor de Medicina Fetal seja um multiplicador de 

informações. Promovendo mini cursos de aperfeiçoamento à distância, com informes 

precisos sobre a temática em foco, visando principalmente os profissionais da rede 

da atenção básica do estado do Rio de Janeiro. 

 Consolidar o fluxo de referência e contrarreferência através de uma rede 

sólida é objeto de consideração/sugestão neste estudo, para que as gestantes 

tenham acesso imediato às unidades de saúde, pois o acesso tardio à unidade de 

referência traz no seu bojo prejuízos de natureza social, familiar e psicológica, além 

de atrasar os procedimentos/diagnósticos e, em alguns casos, a própria terapêutica 

cirúrgica, podendo influenciar no resultado perinatal, como já foi bastante 

mencionado neste estudo.  

 E por fim sugerimos que outros trabalhos se aprofundem na questão do 

acesso dessas gestantes com fetos malformados. Perguntas que não foram 

contempladas neste estudo porque a amostra não mais seria gestante e sim 

puérpera poderia ser objeto de estudo para outros trabalhos de forma a responder: 

1 – Onde foram tratadas as puérperas que não chegaram à medicina fetal do IFF? 

2 – E as que não passaram pela Medicina Fetal, mas chegaram direto para realizar 

o parto no IFF. Porque não chegaram antes? Dificuldade de acesso? Ou o sistema 

de referência e contrarreferência falhou? 
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identificar os indivíduos que dele participam, ou seja, seu nome não será citado na pesquisa 
e os dados do questionário que responder ficarão guardados em sigilo. 

Sua participação principal nesta pesquisa consiste em responder a um questionário 
fechado, voltado às gestantes que são acompanhadas na medicina fetal. O questionário irá 
descrever alguns aspectos pessoais, socioeconômicos e dificuldades de acesso às 
unidades de saúde durante a busca do cuidado. O objetivo final é que o resultado dessa 
análise possa contribuir para entender quais os fatores que dificultam esse acesso ao 
sistema de saúde e assim, poder propor alternativas para criar condições futuras para um 
atendimento mais humanizado.  

Sua participação nesta pesquisa levará em conta sua fragilidade emocional. Caso 
você se sinta emocionalmente tocada e se lembre de momentos difíceis vivenciados nesta 
gestação, a pesquisa poderá ser suspensa. Tomaremos o cuidado também de realizar a 
pesquisa individualmente com marcação agendada em função de sua disponibilidade, em 
ambiente o mais tranqüilo possível, nas dependências do Instituto Fernandes Figueira. A 
pesquisa seguirá os princípios éticos de respeito pela pessoa, beneficência e justiça, 
seguindo as diretrizes e normas da resolução n° 466/12 do Ministério da Saúde. 

Os registros serão guardados em local seguro e após cinco anos serão incinerados. 
Você receberá uma cópia deste termo após ter lido em sua plenitude e concordar em 
participar do estudo relacionado. 
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Informamos que “O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Fernandes 
Figueira, se encontra à disposição para eventuais esclarecimentos éticos e outras 
providências que se façam necessárias (email: cepif@iff.fiocruz.br e telefone: 
25541730/fax:2552849, e pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá – 
comitê.etica.pesquisa@estacio.br e telefone: 21 32316139).  
 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar pelos seguintes termos abaixo:    
 
Eu, ____________________________________________________________ autorizo a 
minha participação na pesquisa. 
 
Assinatura da voluntária ____________________________________________ 
 
Data: ____________________________ Telefone ________________________ 
 
Testemunha: ____________________________________________________ 
 
Assinatura da testemunha: _________________________________________ 
 
Data: ____________________________ Telefone: ______________________ 
 
Entrevistador: ___________________________________________________ 
 
Assinatura do entrevistador: _______________________________________ 
 
                                                                Rio de Janeiro, _____/_____/______ 
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ANEXO: FORMULÁRIO DE PESQUISA – ENTREVISTA COM AS GESTANTES 
 
BLOCO 1 - ASPECTOS PESSOAIS E SÓCIODEMOGRÁFICOS 

1 - Data da entrevista _____/______/______ 
 

2 - Iniciais da gestante: ____________________________________________ 
 

3 - Idade: ___________________________ 
 

4 - Município e bairro em que mora: _____________________________________________ 
 

5 - Etnia: (   ) Negra  (   ) Parda  (   )Branca   (   ) Outras 
 

6 - Você trabalha fora? (   ) sim    Profissão: _________________     (   ) não 
 

7 - Rendimento médio familiar: 
(   ) Até 2 salários mínimos    (   ) Mais de 2 até 5 salários mínimos 

(   ) Mais de 5 salários mínimos   (   ) Sem remuneração 
 

8 - Você tem companheiro? (   ) sim   (   ) não 
 

9 - Sua escolaridade: 

(   ) 1º grau incompleto  (   ) 1º grau  completo  (   ) 2º grau incompleto 

(   ) 2º grau  completo   (   ) 3º grau incompleto (   ) 3º grau completo 

(   ) Sem escolaridade 
 
 
 
BLOCO 2 - DADOS REFERENTES À GESTANTE E AO ACESSO AO SISTEMA DE 
SAÚDE 
10 - Em que trimestre iniciou o pré-natal? (   ) 1º trimestre    (   ) 2º trimestre   (   ) 3º trimestre 
 

11 - Em que trimestre acusou a malformação? (  ) 1º trimestre (  ) 2º trimestre (  ) 3º trimestre 
 

12 - Em que trimestre ingressou na Medicina Fetal?  

(   ) 1º trimestre    (   ) 2º trimestre   (   ) 3º trimestre 
 

13 - Ao desconfiar da gravidez qual unidade de saúde que você procurou? 

(   ) Unidade Básica    (   ) Unidade Secundária 

(   ) Unidade Terciária   (   ) Rede privada  (   ) Outros 
 

14 - Você ainda está sendo acompanhada por essa unidade de saúde? (   ) sim        (   ) não 
 

15 - Com quantos meses de gravidez você está agora? __________________________ 
 

16 - Você tem outros filhos? (   ) sim    quantos? (   )             (   ) não 
 

17 - Quem a encaminhou para o IFF? 

(   ) o médico que a acompanha   (   ) o médico que realizou o ultrassom 

(   ) profissionais que trabalham no IFF  (   ) outros 
 



18 - Quantas unidades de saúde você percorreu antes de chegar no IFF? 

(  ) uma      (  ) duas    (  ) três   (  ) quatro   (  ) mais de quatro 
 

19 - Qual o transporte utilizado para chegar no IFF? (pode ser mais de uma resposta) 

(  ) a pé   (  ) ônibus    (  ) táxi 

(  ) carro próprio  (  ) carro de terceiros   (  ) trem 

(  ) metrô   (  ) carro prefeitura   (  ) ambulância 

(  ) outros 
 

20 - Ao todo quantas conduções você pega para chegar no IFF? 

(  ) uma   (  ) duas   (  ) três 

(  ) quatro   (  ) mais de quatro 
 
 
 
BLOCO 3: DIAGNÓSTICO 
21 - Seu primeiro exame de ultrassom foi pedido pelo médico? (  ) sim          (  ) não 
 

22 – Qual foi a forma de pagar o ultrassom? 
(  ) Foi feito pelo SUS    (  ) Paguei o exame 
 

23 - Quantos exames de ultrassom você realizou antes de chegar ao IFF? ____________ 
 

24 - Diagnóstico da Medicina Fetal ___________________ 
 
 
 
BLOCO 4:  EXPRESSÕES DA GESTANTE 
 
26– A -Como é o comportamento de seu parceiro nesse momento? 

 (   ) compreensivo,  cuidadoso, presente 

 (   ) afastado, distante, calado 

 (   ) irritado, nervoso, sem paciência  
 

26 – B – Quer expressar algo mais? (   ) não    (   ) sim 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 


